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�لف�سل �لأول

�رشوق �ل�سم�ص

وي�شحرها  املخيلة  يفنت  الذي  التاأثري  هذا  له  يكون  ال�شم�س حتى  �رشوق  الذي يف  ما 

بهذه القوة؟ فتاأثريه عادة اأقل �شحراً وفتنة من الغروب، اإذ كثرياً ما تختبئ ال�شم�س بحياء 

متكلف وراء ال�شحب ال�شبيهة بال�شوف، واأنت ال تدري بوجودها حتى جتدها قد �شعدت 

وارتفعت عاليًا بكل جترب. لكن جمال امل�شهد ميثل اأمامنا، ورمبا كان �شبب هذا االفتتان 

اإىل ما يثريه هذا امل�شهد يف املخيلة، ف�شاًل عن جماله املاثل للعني. حيث نرى بعني اخليال 

�شباح العامل، بل الكون، بل احلياة ذاتها؛ اإنها ترمز لبداية االأ�شياء وهي مالئمة على وجه 

الرحلة  اأي وقت م�شى حني يكون هدف  اأكرث من  اإنها مالئمة  لبداية رحلة.  اخل�شو�س 

موقع مدن اختفى ذكرها  وتاريخها ويعود اإىل ع�شور مبهمة. 

يوم عندما كنا  الذي �شادفته �شباح  راأيته يف حياتي ذاك  لل�شم�س  اأجمل �رشوق  لعل 

ننتظر على التالل قبل نزولنا اإىل البرتاء. فكما اأن البرتاء تخرج ببطء من �شباب الزمن يف 

التاريخ؛ كذلك تظهر قمم املدينة املحفورة يف ال�شخر وكاأمنا م�شتها نار ال�شم�س ال�شاعدة 

التي تخرتق ال�شباب االأزرق حتتها �شيئًا ف�شيئًا، وت�شعل كتلة جبل هارون، وتالل االأدومية 

البعيدة واألوان قو�س قزح يف ف�شحة الغور املرتامية. كانت تلك االألوان دقيقة رقيقة والهواء 

عليل وكاأمنا امل�شهد كله من غري هذه االأر�س، حتى اإن املرء ال يكاد ي�شدق اأن ما يراه لي�س 

من توهم احلوا�س.

كان امل�شهد املمتد اأمامنا ذا داللة تاريخية؛ فاإىل الغرب تقع البرتاء حم�شورة يف اإ�شفني 

عظيم من احلجر الرملي االأحمر، وال تظهر اإال اأعلى قممها الهائلة فوق الكتلة ال�شخمة، 

قمته  اإىل  الذي �شعد هارون  الدقيق جلبل هارون، ذلك اجلبل  امل�شهد اخلط  ووراء ذلك 

ليموت، وهناك ُدفن. ووراء البرتاء متتد �شحراء �شني يف �شحراء النقب، حيث �شاع اأبناء 

اإ�رشائيل يف التيه، وع�شوا مو�شى الذي �شق ال�شخرة؛ اأفرتاها حقًا بوابة ال�شيق كما تقول 

الرواية؟ )!(_ وتدفق منها املاء. يذهب الدكتور اآلويز موزيل الذي تخوله درا�شاته املطولة 
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عن املنطقة اأن ياأتي براأي اأ�شيل- اإىل اإن قاد�س التي اأم�شى فيها اأبناء اإ�رشائيل ثالثًا وثمانني 

�شنة م�رشدين مل تكن �شوى البرتاء. ويف مكان ما من هذه املنطقة ويف ع�رش �شابق جاء عي�شو 

بعد حادثة ح�شاء اخل�شار، وطرد احلوريني الذين كانوا على ما بلغنا اأول من �شكن البرتاء. 

باملنطقة واأزواجه  الذي كان مير  يعقوب  ليقابل  واأربعمئة رجل  البرتاء خرج عي�شو  ومن 

وخدمه وقطعان غنمه، ويريد ا�شتعطاف االأخ الذي اأنكر عليه اإرثه.

البد لكل من ياأتي من اأوروبا- وهو على هذا القدر من االهتمام بالع�شور الو�شطى- 

د عينيه على عادة جديدة يف تركيز النظر؛ فكاأمنا اأتى املرء من جنة ح�شنة الرتتيب  اأن يعوِّ

للعي�س و�شط املحيط فال يرى مهما امتد نظره �شوى املياه. كل �شيء يف ال�رشق قدمي عتيق؛ 

وملا كان كل �شيء عتيقًا فالبد اأن يكون مفتتًا مبعرثاً. ح�شارات تقوم وتندثر، واأمم ت�شعد 

وتنال فرتة من الرفاه، ثم تختفي مثل تلك املدن التي قدمنا من بعيد لن�شاهد اآثارها. 

ولكن قبل اأن نهبط اإىل البرتاء كان علينا اأن ن�شعى كي ن�شل- ولو تكلفنا م�شقة- اإىل 

�شورة تبني لنا االأزمان التي بلغت فيها عظمتها االأوىل، ثم انحدرت وتال�شت من وعي 

الب�رشية. 

اإذاً علينا اأن نعود اإىل فجر التاريخ؛ فقبل قرابة اأربعة اآالف �شنة من مولد امل�شيح كانت 

االأرمينية  واجلبال  طورو�س  جبال  حتى  االأحمر  البحر  من  متتد  ال�شومرية  االإمرباطورية 

احلموريني؟  اإمرباطورية  فما هي حدود  الهندي،  املحيط  امل�رشق حتى  وترك�شتان، ومن 

على طرف  �شغرياً  االأر�س  من  �رشيطًا  وت�شم  االأطراف،  مرتامية  اإمرباطورية  هذه  كانت 

البحر االأبي�س املتو�شط يعرف االآن با�شم فل�شطني، وقد بداأ ذكر فل�شطني هذه يف التاريخ 

حني ُطرد الهك�شو�س عام 1700 ق.م من م�رش، ثم م�شوا لغزو �شورية. ويظهر ا�شم هوؤالء 

القوم بني احلني واالآخر يف األواح تل العمارنة يف القرن اخلام�س ع�رش قبل امليالد، وكانت 

اأربعة  مملكتهم ت�شكل جزءاً من االإمرباطوريتني احلثية وامل�رشية. وقد دامت هذه اململكة 

قرون حتت احلكم امل�رشي، وكانت توؤدي واجب الوالء اإىل دولة االآ�شوريني وبابل وفار�س، 

ثم غلب عليها اإ�شكندر الكبري بعد ما اجتاز يف العام 333 م�شيق الدردنيل، ثم م�شى فدخل 

�شورية ليطرد منها الفر�س.
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بينهما  املتناحرتني يف حرب  ال�شلوقية والبطال�شة  اأن دخول االأ�رشتني  اأعقب ذلك  ثم 

بانيون يف  الكبري االإغريقي بطليمو�س يف معركة  انطيوخ�س  بفل�شطني، حتى هزم  للفوز 

العام 198، ثم كان �شعود املكابيني يف العام 135، واأعقبهم الرومان الذين �شموا �شورية 

املنطقة حتى  الرومان حكام  63 ق.م. وقد ظل  عام  ربيع  مقاطعة رومانية، يف  وعدوها 

اأن  فاحلق  النقطة؛  اأبعد من هذه  للتو�شع  ول�شنا يف حاجة حاليًا  امل�شلمون.  منها  طردهم 

متابعة تقلبات م�شائر فل�شطني طوال هذا الوقت مدعاة للت�شوي�س، فاالأمر اأ�شبه بهز امل�شكال 

)Kaleidoscope(، ثم مراقبة قطع الزجاج امللونة ال�شغرية وهي ترتتب وتعيد ترتيب نف�شها 

يف تكوينات تختلف با�شتمرار. 

مل تنتقل فل�شطني من �شيادة قوة عظمى اإىل اأخرى فح�شب؛ بل كانت اأمم ال�شمال واأمم 

اجلنوب ت�شعد على اأر�شها وتهبط، وكان ذلك �شبيهًا بطريق معبدة بني ال�شمال واجلنوب، 

لت�شفية احل�شابات بني هذه االأمم. وكان البد ملراكز القوة اأو التجارة الرئي�شية اأن متر بهذه 

الطرق، �شواء اأكان املرور للحرب اأم للتجارة، وكانت اجليو�س تزحف وتهبط اإىل غرب 

فل�شطني، ب�شبب طبيعة ت�شكل االأر�س، فتقاتل يف الغالب باختيار منها يف �شهل ا�شدرالون، 

بينما كانت القوافل تختار الطريق ال�رشقي. وملا كان لت�شكل االأر�س االأثر الكبري بالتواريخ 

املنف�شلة التي تت�شل بفل�شطني ال�رشقية والغربية؛ فاإن علينا اأن ننظر اإىل املنطقة بعني الطائر 

من عٍل لرناها باأكملها. 

لقد كانت فل�شطني على الدوام اأر�شًا ت�شكنها قبائل، وعليه كان التغيري ي�شيب حدودها، 

قطع  مثل  وتتقل�س  تتمدد  كانت حدودها  كذلك  تغري حكامها،  مع  اأ�شماءها  تتغري  كما 

كثرية من املطاط؛ اإال اأن ثمة تق�شيمًا طبيعيًا عظيمًا ظل يق�شم جزءاً من البالد عن بقيتها، 

�شببه  الذي  اخلارق  الغور  ذلك  هو  احلاجز  وماديًا كذلك، وهذا  روحيًا  لي�شكل حاجزاً 

انخفا�س �شطح االأر�س حتى يبلغ األفًا ومئتني واثنتني وت�شعني قدمًا حتت �شطح البحر، عند 

�شاطئ البحر امليت الذي ينخف�س قعره يف بع�س االأماكن لي�شل اإىل األف وثالثمئة قدم. 

ويبلغ طول ال�شق العظيم اأو حفرة االنهدام- كما ي�شميه العرب- مئة و�شتني مياًل؛ اإذ اإنه 

يبداأ عند �شفح جبل احلرمون )ال�شيخ(. ويحتوي قاعه على بحريتني هما احلولة وطربية، 
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ونهر االأردن اجلاري اإىل االأ�شفل، وهي كلمة معربة متامًا الأنه يندفع من االأعلى اإىل االأ�شفل، 

حتى ت�شيع مياهه املتالطمة يف طريقها املتلوي يف البحر امليت، اأما البحر امليت ذاته فهو 

تلك الفجوة الفريدة من نوعها يف العامل، وترتك مياه النهر البحر ومت�شي يف طريقها، وقد 

�شاهدناها تلتف وتتجاوز البرتاء من حتتها لت�شب يف خليج العقبة.

تختلف طبيعة االأر�س �رشق احلفرة االنهدامية اختالفًا بينًا عن غربها، وقد روى ق�شة 

غرب فل�شطني مراراً وتكراراً من هم اأكفاء لروايتها، ول�شوف تظل االإن�شانية �شغوفة بهذه 

كني�شة  هي  واأور�شليم  ديانتنا،  مهد  جند  الرواب�س  ووديانها  اجلرداء  جبالها  فبني  الق�شة؛ 

العامل. اإال اأن ما كتب عن فل�شطني ال�رشقية قليل ن�شبيًا با�شتثناء ما كتبه العلماء، وق�شتها ال 

ترتبط كثرياً باال�شطرابات الدينية كما ترتبط بال�شيا�شية.

�شورة ]مقابل ال�شفحة 12 يف الن�س االنكليزي[ 

وادي مو�شى ووادي عربة
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اإن ال�رشيط من االأر�س املمتد من جبل احلرمون )ال�شيخ( يف ال�شمال اإىل خليج العقبة يف 

اجلنوب يجعل من جنوب ال�شق حداً اإىل الغرب، ثم يلتقي بال�شحراء العربية الكربى �رشقًا. 

واالنق�شامات الطبيعية يف فل�شطني ال�رشقية �شنيعة ثالثة اأنهار كربى هي: الريموك واليبوق 

واملجيب، التي حتفر يف اله�شبة ال�شخرية اأخاديد و�شقوقًا عميقة، وهذه مل تكن ت�شتجيب 

توؤدي  كانت  التي  كلها  التغريات  متابعة  امل�شتحيل  من  بل  ال�شيا�شية؛  لالنق�شامات  دائمًا 

بني احلني واالآخر اإىل تغيري احلدود الفا�شلة بني القبائل ذات الهيمنة. وعلى وجه التقريب 

االأزمنة  اأقدم  منذ  املعروفة  املنطقة  فيها  مبا  القدمية،  با�شان  الريموك  �شمال  االأر�س  ن  تكوِّ

با�شم حوران؛ وهي اأر�س ذات تربة غنية بالطمي والروا�شب الربكانية وهي اأهراء �شورية. 

منا�شبة  �شهول خ�شبة  منطقة جبلية وذات  تقع جلعاد، وهي  واليبوق  الريموك  نهر  وبني 

للرعي وجميع اأنواع الفواكه والتوابل. وبعيداً اإىل اجلنوب حتى البحر امليت هناك عمون 

وموؤاب واأبعد من ذلك جنوبًا اأدوم. اأما موؤاب فه�شبة �شخرية عالية يرتاوح ارتفاعها عن 

�شطح البحر ما بني االألفي قدم واألفني وخم�شمئة قدم، وهي كذلك اأر�س جيدة للرعي، 

لكن ال�شحراء تاأخذ بالتجاوز على املراعي باطراد حتى يكون لدينا، يف اأدوم من االأر�س 

ال�شخرية والرمال اأكرث من اأي �شيء اآخر.

تتغري االأ�شماء هنا كما يف فل�شطني الغربية بتغري اأ�شياد البالد، حتى ا�شم فل�شطني �شار 

يعني �شيئًا خمتلفًا جداً عما كان يعني بداية، واآية ذلك اأنه كان يعني عند مو�شى ذلك ال�رشيط 

االأ�شلي  باال�شم  العرب  احتفظ  وقد  حتوير،  وهو  »فلي�شتيا«  بـ  واملعروف  ال�شاحل  على 

وما زالوا يطلقون على املنطقة ا�شم فل�شطني. وعندما اأن�شد مو�شى ن�شيده يف متجيد الرب 

ا�شتخدم كلمة فل�شطني باملعنى املحدود، واأطلق على كل املنطقة ا�شم كنعان.:

»ل�شوف ي�شمع القوم ويرتعدون؛ ول�شوف يتملك االأ�شى �شكان فل�شطني. 

وي�شتويل  االأقوياء  موؤاب  رجال  يرتعد  ول�شوف  اأدوم،  اأمراء  يعجب  �شوف  وعندئٍذ 

عليهم الفزع، ويذوب حينئٍذ �شكان كنعان«.

ا�شم  بريايا، وهو  با�شم  الريموك وجميب  بني  ما  املنطقة  تعرف  امل�شيح كانت  اأيام  ويف 

اأطلقه االإغريق على �شبه اجلزيرة العربية و�رشق فل�شطني باأكمله )Coele - Syria( )�شورية 
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هز  ثم  )ا�شرتابيزات(،  واليات  يف  فجعلوها  البالد  ق�شموا  قد  الفر�س  وكان  املجوفة(. 

الرومان امل�شكال هزاً �شديداً، ورتبوا مناطقهم اجلديدة وفق اأفكارهم. وكانت الواليات 

و�رشق  اجلليل  وت�شم  �شيكوندا  وبل�شتينا  وال�شامرة،  يهوذا  وت�شم  برميا  بل�شتينا  يومئذ: 

االأردن، وبل�شتينا ترتيا، وت�شمل اأدوم وموؤاب. وبعد ذلك جعل ال�شليبيون �رشق فل�شطني 

اإقطاعية »�رشق االأردن« ]التي متتد من خليج العقبة حتى الزرقاء[. ولكننا ا�شرت�شلنا بعيداً 

عن فجر التاريخ و�شباحه.

يف اأزمنة ما قبل التاريخ عا�س �شعب من الع�رش احلجري يف �رشق فل�شطني، ي�شهد على 

وجوده ن�شب من احلجر واأعمدة وحلقات وخزانات املياه املنحوتة يف ال�شخر. ويف فجر 

التاريخ كان هناك �شكان الكهوف الذين عا�شوا يف وقت متاأخر، وكانوا ي�شكنون مناطق 

معينة من البالد. وكان احلوريون الذين �شكنوا على ما يبدو كهوف برتا املنيعة من �شكان 

الكهوف، وال ريب باأن اأماكن االختباء الطبيعية تلك كانت زهيدة التكلفة وماأمونة؛ ويف 

زمن كان فيه كل م�شتوطن حتت رحمة القبائل البدوية، وفيما بعد بنيت مدن برمتها مثل 

تلك التي بقيت لنا اآثارها يف درعا حتت االأر�س طلبًا لالأمن. 

و�شواء كانت بالد العرب مهد العرق ال�شامي اأم مل تكن فاإنها كانت موطن العامل ال�شامي 

على مدى اآالف ال�شنني، ويرجع العرب ن�شبهم اإىل �شام بن نوح، ويرون اأنهم ينحدرون 

من �شلب اإ�شماعيل بن اإبراهيم وهاجر؛ ولي�س هناك من برهان كاف على اأنهم كانوا من 

لهم ح�شارة  العرب كانت  فاإن  اأي حال  لل�شاميني. وعلى  �شابقة  �شاللة  اأم من  ال�شاميني 

عريقة يف القدم، واإن كانت هذه احل�شارة تختلف اختالفًا كبرياً باختالف مناطق البالد. 

ق�شمني،  اإىل  البالد  يف�شل  طبيعي  حاجز  فل�شطني-  �شاأن  �شاأنها  العرب-  لبالد  كان 

�شوى اأن الفا�شل، مل يكن هذه املرة نهراً واإمنا كان اأر�شًا يبابًا و�شحراء مقفرة، هي »الربع 

اخلايل«. وكانت هناك اليمن اأو بالد العرب ال�شعيدة كما كان ي�شمى ذلك الربع، وهي اأر�س 

�شديدة اخل�شوبة، وتتمتع بحياة نباتية كاملعهودة يف ما حتت خط اال�شتواء. وكانت الرتبة 

خ�شبة تاأتي مبو�شمني من احلبوب يف ال�شنة، ف�شاًل عما حتفل به من االأ�شجار واالأحراج 

التي ت�شتخرج منها التوابل والبل�شم، وقد اكت�شب ذلك الق�شم من املنطقة �شهرة وا�شعة 
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ب�شبب ثرواته التي اأثارت طمع االأمم البعيدة.

التوايل �شباأ وحمري. وقد  القوة وهما على  اأوج  اإىل  ويف هذه املنطقة �شعدت قبيلتان 

املعبد  لتزيني  يطلب  �شليمان  امللك  جعل  مما  الرثاء  من  به  تتمتع  ملا  املنطقة  هذه  ا�شتهرت 

الذهب واالأحجار الكرمية من �شباأ وملكة �شباأ، التي عرفت »بعنايتها بالفل�شفة«، وم�شت 

واجلواهر  بالذهب  اإبل حمملة  ومعها  �شباأ  ملكة  ذهبت  وقد  م�شهودة.  منا�شبة  لزيارته يف 

اأن  اأ�شل بل�شم جلعاد. ومع  اإنه  البل�شم الذي يقال  واملر والنارد، و�شنبل الطيب، وجذر 

امللكة كانت معتادة على البذخ الرببري اإال اأنها ذهلت بالرفاه الذي غلب على ق�رش امللك 

احلكيم، وقد اأعجبها منه النظام الذي ات�شمت به خدمة الق�رش وروعة املوائد، وما بلغته 

احل�شارة من تقدم عند �شاحبه. وال ريب باأن امللكة حني عادت اقتدت بذلك؛ فاأحدثت 

كل ما يلزم من االإ�شالحات، ولكن احلقيقة تبقى اأن �شباأ كانت على قدر كبري من احل�شارة 

حتى قبل ذلك احلني. واأقدم الوثائق التي توافرت لدينا عن بالد العرب مت�شمنة يف النقو�س 

ال�شبئية، وكانت امرباطورية �شباأ متتد من البحر االأحمر حتى اخلليج العربي.

اأما حمري- وهي القوة املهيمنة التي خلفتها يف ذلك اجلزء من بالد العرب- فاإنها مل تبلغ 

�شاأوها واإن برز بع�س رجالها. وكانت �شباأ وحمري تنطقان بالعربية اجلنوبية التي تختلف 

كثرياً عن عربية اأهل ال�شمال. وكان هوؤالء قومًا م�شاملني وعلى النقي�س من عرب احلجاز 

يف ال�شمال، اأولئك البدو الذين يعي�شون يف »بيوت ال�شعر«، واإن كانوا على داأبهم هذا يف 

الزمن احلا�رش، وينحدرون كما يقولون من ن�شل اإ�شماعيل. وملا حتولت طرق القوافل من 

الرب اإىل البحر خ�رَش عرب اجلنوب مزاياهم التجارية، ثم تدهورت اأحوالهم تدريجيًا، حتى 

غلبت احلب�شة على احلمرييني بعد �شقوط �شباأ فاختفوا من امل�شهد.

اأكرث  املبكرة  االأزمنة  تلك  يف  احل�شارة  اإىل  بحاجة  احلقيقيني  ال�شحراء  اأبناء  كان  ما 

اإنهم منق�شمون بني  بينهم  الذين عا�شوا  اأحد  اليوم، وقد قال يف و�شفهم  مما يحتاجونها 

جمموعتني: العرب االأقحاح؛ وهم ال ي�شتخدمون كلمة »بدوي« يف حديثهم اإمنا م�شطلح 

اأعراب.  اأن�شاف  بقولهم  االآخر  الق�شم  اإىل  وي�شريون  اجلن�س،  اإىل  ي�شري  الذي  »العربي« 

يربي  الذي  ال�شحراء  �شيد  القح  ا�شم »الفالحني«. والعربي  ال�شكان  بقية  ويطلقون على 
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الهجن، بينما عمل ن�شف االأعرابي- وهو بدوي اأي�شًا- تربية الغنم واملاعز. وهذا االأخري 

اأقل حرية من �شواه يف حركته واأكرث جنوحًا لال�شتقرار وزراعة االأر�س، وهو ي�شكل بذلك 

ال�شلة بالفالح املنبوذ الذي كان يوفر لالأعرابي الذرة التي عمل يف زراعتها واملرعى لالإبل 

التي ال ميلكها.

وياأبى البدوي تقدمي الطاعة اليوم اأكرث مما كان ير�شى ببذلها حني كان العامل ما يزال يف 

بواكريه، ولو ُفر�س عليه ذلك دفع باإبله اإىل جوف �شحراء غري ذات ماء، حيث ال يقدر 

اأعداوؤه الذين ميتطون اجلياد على اللحاق به. ولو ثابروا على متابعته لقابلتهم مبا لديه من 

اأ�شكال احليل الطريفة املبتكرة ملنعهم من متابعته، مثل ملء االآبار بحمل جمل من اجلراد. 

احرتام  القدمية  ال�رشائع  بتلك  اأ�شبه  االأرجح  يف  زالت  ما  العظيمة  ال�شحراء  قوانني  ولعل 

ال�شيافة وحماية الع�شرية واالنتقام الأي اإهانة تلحق بها. ولطاملا كان وجود هذه القبائل 

التي ت�رشب خيامها حيثما �شاءت ومتى ت�شاء وتغري على مناطق احل�رش ميثل دائمًا خطراً 

على �رشق فل�شطني املك�شوفة متامًا من ناحية ال�شحراء.

ولقد كان اإىل جانب ال�شبئيني واحلمرييني املتح�رشين اإىل حد ما و�شواهم واأبناء اإ�شماعيل 

ال�رش�شني قبيلة من االأعراب تعرف باالأنباط بلغت �شاأواً عظيمًا، وحتقق لها رخاء مل تبلغه 

قبيلة من قبل، ثم م�شت اإىل حيث �شبقتها االأمم االأخرى، ومل تخلف �شوى البدو غري املبالني 

الذين يقيمون م�شاربهم على اأطالل جمد غابر.

» بيوت ال�شعر الهزيلة كانت هنا، وا�شتمرت احل�شارة طوال اأربعة اآالف �شنة وغادرت 

كان  فقد  قالعها.  اأقوى  اأحد  تداعي  بعد  جديد  من  عائدة  ارتدت  ثم  والفرات،  النيل 

اأ�شبه مبحيط هادر، م�شيطر عليه حينًا، ولكنه تغلب يف النهاية على �شرب وف�شيلة  العرب 

اإمرباطوريات عظيمة«.
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�لف�سل �لثاين

�لبـتــر�ء

ال بد من وقفة قبل االندفاع اإىل واد ينخف�س األفي قدم؛ الأنها ال تتيح لك اأن ت�شتمتع 

بامل�شهد الهائل على امتداد ناظريك وح�شب، بل تب�شط اأمامك هذه املدينة املهيبة الفريدة 

الق�شة  يف  الهادئ  للتفكري  فر�شة  متنحك  الوقفة  فهذه  ال�شخر.  يف  القائمة  واملنفردة 

الرومان�شية لعظمة البرتاء و�شقوطها واأفول ذكرها.

اإننا االآن يف قلب البرتاء العربية، يف اأدوم التي كثرياً ما لعنها االأنبياء وا�شتدوا يف ذلك. 

وقد اكت�شب جبل عي�شو �شمعة باأنه موطن ال�رش واحلكمة واالأ�رشار؛ وكانت ذرية عي�شو 

اأعايل اجلبال؟  اأمراء. ولكن ما الذي جعلهم يهجرون ملجاأهم يف  اأقوياء يحكمهم  قومًا 

يقول ديودور�س �شيكولو�س: اإنهم خرجوا من البرتاء حني �شنحت لهم الفر�شة يف االأ�رش 

البابلي لال�شتيالء على بع�س ممتلكات االإ�رشائيليني. ويبدو هذا يف ظاهر االأمر حمتماًل؛ نظراً 

الأن االأدوميني واالإ�رشائيليني كانوا على الدوام اأعداء، منذ اأن منع االأدوميني مو�شى واأبناء 

فاأباح  عي�شو  اأبغ�س  الرب  اإن  يقول:  مالخي  النبي  ولكن  احلدود«،  »عبور  من  اإ�رشائيل 

جباله وملكه لوحو�س الربية. ويف ذلك ما يوحي باأن مغادرة املكان كانت نتيجة قتال ومل 

تكن �شلمًا. 

وتختلف الروايات يف اأمر اأول من جاء اإىل البرتاء من االأنباط؛ ويقال اأحيانًا اإنهم اتخذوا 

معقلهم االأول يف الكرك، وهي ثاين جوهرة يف ال�شحراء. ولرمبا كانوا قد قدموا اإىل البرتاء 

يف القرن ال�شاد�س اأو اخلام�س قبل امليالد، اإال اأن اأقدم اإ�شارة بلغتنا عنهم يف التاريخ العلماين 

ترجع اإىل العام 312 ق.م، حني هاجمت قوات انتيغون�س االأول املدينة واأخفقت. كذلك 

الذين ورثوا جبل عي�شو؛  »اأهل اجلنوب«  قوله  املقد�س يف  الكتاب  االأنباط يف  يرد ذكر 

كما يرد ذكرهم يف اأ�شطوانة اآ�شور بانيبال يف القرن ال�شابع قبل امليالد، واإن كان ال�شك قد 

اعتور هذا القول؛ فاملوؤكد كما يبدو اأن االأنباط كانوا املعنيني بذلك. وكان لالأنباط �شلة 

ب�شباأ عن طريق التجارة، وال بد اأنهم متثلوا ما كان لهم من ثقافة وح�شارة من امل�شدر ذاته. 
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فكانت لهم م�شتوطنات يف اأر�س املينويني، ويرجح اأنهم ينتمون اإىل العرق ذاته. ويقول 

ديودور�س اإنهم كانوا »يف املقدمة بني البدو االأعراب«، لكن ال يبدو اأنهم كانوا جميعًا 

من البدو، حتى يف االأزمنة االأوىل؛ اإذ اإننا �شمعنا مبدنهم التي مل تكن ذات اأ�شوار لكونهم 

�شعبًا حمبًا لل�شالم. ولي�س يف هذا باملنا�شبة ما يدلل على اأنهم من ن�شل نابت، وهو اأول اأبناء 

اإ�شماعيل، ذلك الرجل العنيف الذي كانت يده تطال كل رجل. 

اإننا ال نعجب اإذا علمنا ارتباط ح�شارة االأنباط بتدمر، واإن مل يكن لتدمر عظيم اأهمية 

مثلما كان للبرتاء، طاملا اأن هذه االأخرية كانت مركزاً تلتقي عنده طرق القوافل الكربى، 

ودم�شق  تدمر  اأن  كما  الطرق،  هذه  عرب  تت�شالن  املدينتان  هاتان  كانت  فقد  ذلك  ومع 

كانتا جارتني قريبتني. وكان االأنباط يتكلمون العربية، اإال اأنهم كانوا ي�شتخدمون االآرامية، 

وهي اللغة الغالبة يف االإمرباطورية الفار�شية، يف النقو�س والن�شو�س التي ت�شدر عن االأمراء 

والكبار والفر�شان واملثقفني واالأطباء وال�شعراء. ويقال اإنه كان لهوؤالء اأدب عظيم؛ ولكني 

ل�شت اأدري ما ال�شاهد على هذا القول، و»كتاب الزراعة النبطية« الذي يفرت�س باأنه ترجم 

عن الكلدانية لي�س اأ�شياًل على ما اأظن. 

لقد ارتفع هوؤالء القوم من جتار متوا�شعني لي�شبحوا اأ�شحاب اإمرباطورية امتدت يف 

رقعة  كانت  املطاط  من  قطعة  ومثل  دم�شق،  االأحمر حتى  البحر  من  االأوقات  من  وقت 

امليالد  الكبري قبل  الظروف وتتقل�س. وبداأت فرتة رخائهم  اإمرباطوريتهم تتمدد ح�شب 

بنحو مئة �شنة، وا�شتمرت حتى العام 106 ميالدية حني �شمت روما مناطقهم. وقد حافظ 

اأخذت  قد  كانت  اأنها  غري  طوياًل،  زمنًا  البرتاء  واأهمية  التجارة  ا�شتمرار  على  الرومان 

باال�شمحالل، وذلك ب�شبب التحول الذي طراأ على طرق التجارة وتنامي اأهمية تدمر، 

01- Moden Mnsyea.indd   14 3/12/09   11:35:09 AM



15

�شورة ]مقابل �س 22 يف الن�س االنكليزي[ 

خزنة فرعون

حني �شقطت روما والبرتاء الرومانية. ثم اأ�شدل ال�شتار على البرتاء يف القرن ال�شابع، ومل 

يرتفع هذا ال�شتار اإال جزئيًا خالل القرن الثاين ع�رش مع قدوم ال�شليبيني. ويف العام 1265 

زار ال�شلطان اململوكي بيرب�س البرتاء بعد ا�شتيالئه على الكرك، و�شعد اإىل هناك حيث تفقد 

اأ�شدل ال�شتار  ح�شن ال�شليبيني فيها؛ فوجده ح�شنًا قويًا وهند�شته مدعاة لالإعجاب. ثم 

نهائيًا بعد ذلك على البرتاء فتال�شت وكاأنها مل تكن. 

مرت القرون كئيبة على م�شائر االإن�شانية، غري اأن احلا�رشة الكبرية التي تعج باحلركة 

غدت �شامتة االآن �شمت القبور املحفورة يف جدرانها. ووحدهم الطالب يثابرون يف 

الأن  عنها؛  اإبعادهم  على  القوم  ويحر�س  ال�شخرية،  املدينة  اكت�شاف  اإعادة  يف  رغبتهم 

الق�شم الذي يفرت�س باأن البرتاء العربية تقوم فيه مملوء باأعراب حماربني يكرهون كل تطفل. 

ويف حالة البرتاء التي يحر�شونها بحر�س �شديد زاد فيه رواية تقول اإن املنطقة كانت حتفل 

ذات يوم بكنوز عظيمة ما تزال خمباأة بني الكهوف. 

جاء  اأب�شارنا-  عن  البرتاء  غابت  اأن  منذ  عام  �شتمئة  قرابة  بعد  اأي   -1812 العام  ويف 

االأعراب  بني  �شنوات  ثالث  فاأم�شى  جريء،  بعمل  القيام  على  عازم  مقدام  م�شتك�شف 
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يتعلم العربية كاأحدهم، وكان يتزيا باأزيائهم، ويطلق على نف�شه ا�شم ال�شيخ اإبراهيم؛ ومع 

ال�شكوك  كانت  الذي  االأعراب  اأحد  ومعه  البرتاء  توغل يف  بنف�شه حني  غامر  فقد  ذلك 

تراوده. ومل مي�س بركهاردت هناك �شوى ب�شع �شاعات، ولكنه خل�س اإىل اأن هذه املدينة 

البد اأن تكون البرتاء التي يتحدث عنها التاريخ؛ الأنه لي�س هناك مكان اآخر ي�شبهها �شوى 

البرتاء العربية. والبد اأنه قد خاجله �شعور باالإثارة حني وقف يف مكان اأ�شبح كل زائر يقف 

منذ ذلك احلني، ولكن كلماته كانت واعية اإىل اأبعد حد؛ اإذ كتب يقول: »ظهر للعيان على 

جانب ال�شخرة العمودية مقابل فتحة الوادي الرئي�س مبا�رشة مبنى �رشيح �شخم عرث عليه 

اأثراً  اأن يرتكا  ُيراد من اختيار املكان واجلمال الذي كان عليه  التنقيب، وكان  اأعمال  يف 

عظيمًا لدى امل�شافر«. 

من  اأقل  وعدد  والعلماء،  االأثريني  من  حمدود  عدد  املوقع  زار  بركهاردت  اأيام  ومنذ 

وكان  للقبور؛  علمية  درا�شة  اأجرى  من  اأول  موزيل  الدكتور  وكان  العاديني،  الزائرين 

الك�شندر  و�شري  االأردن،  �رشق  حلكومة  الراحل  الربيطاين  امل�شت�شار  فيلبي  ال�شيد  اآخرهم 

بالبرتاء.  يهتمون  الذين  من  متزايداً  اإقبااًل  املو�شوع  كتبه حول هذا  ت�شهد  الذي  كينيدي 

اأو  اأ�رشار املدينة التي تعود اإىل عي�شو  اأن جتري تنقيبات منهجية قريبًا؛ لئال تظل  واملاأمول 

احلوريني قبله- ناهيكم عن االأنباط- مدفونة حتت الرمال احلمراء التي تغطي مدنًا باأكملها 

كانت تنت�شب يف وادي مو�شى. 

ولكن ها هي ذي ال�شم�س قد ارتفعت وحان الوقت لنمتطي الرواحل باجتاه البرتاء. 

اإن �شاعة ون�شف ال�شاعة من هذه الرحلة لكفيلة باأن حتملك اإىل اأر�س احلجر الرملي 

من  والواثقة  ال�شغرية  اخليول  زلق، ولكن  واأحيانًا  منحدر  الغالب  والطريق يف  االأحمر، 

خطواتها التي كانت حتملنا قادرة على التغلب على كل �شعوبة اإن ُترك لها اأن جتد طريقها 

بني ال�شخور. وفيما اأنت تقرتب من املدخل اإىل ال�شيق يغدو امل�شهد اأ�شد تطرفًا، وال �شيء 

ي�شبهه على االأر�س. �شخور �شخمة من احلجر الرملي تخيم على املكان، وتكاد تتالقى 

اأ�شبه  اإنه  باطراد.  انحداراً  ال�شخور  املمر، وتزداد  ي�شيق  ال�شيق  باب  راأ�شك، وبعد  فوق 

حاملة  روما  اأن  االأمر  يف  واملده�س  وغام�س.  وغريب  معتم  الل�س؛  كهف  اإىل  باملدخل 
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احل�شارة حتى اأقا�شي االأر�س كانت قد دمغتها بطابعها حتى قبل اأن ندخل املعقل النبطي. 

وكنا من�شي يف طريقنا فوق دوابنا على ما كان ذات يوم طريقًا ممهداً، مثل اأي من الطرق 

اأع�شاب برية  اليوم خراب، واأر�س تك�شوها  التي ي�شادفها املرء يف مدينة رومانية، لكنه 

ثم بات جافًا مع  ال�شتاء  اآثار  ]واد[ من  واأ�شجار ق�شرية. واإىل جانبه كان يجري جدول 

 Travels in Egypt and Syria« مقدم الربيع. وقد و�شف ال�شيق اإربي ومانغليز يف كتابهما

رحالت يف م�رش و�شورية«. 

البرتاء من هذه  اإىل  الوحيد  املمر  )�شقًا( هو  االنحدار  �شديد  اأن هناك واديًا �شيقًا  بيد 

الناحية، كما كان �شاأنه يف قدمي الزمن. ومن امل�شتحيل على املرء اأن يت�شور اأكرث من مثل 

هذا الطريق رهبة وعظمة؛ فالعر�س ال يزيد على ف�شحة بالكاد تكفي ملرور فار�شني جنبًا 

االأربعمئة  بني  ما  وتتفاوت  امل�شقط،  �شاقولية  االأماكن  جميع  يف  واحلواف  جنب،  اإىل 

وال�شبعمئة قدم ارتفاعًا، وكثرياً ما تكون مرتفعة اإىل حد اأنها تعرت�س ال�شماء، ويكاد جانبا 

ال�شيق اأن يلتقيا معًا على امتداد مئة ياردة، وال�شوء �شحيح ال يزيد اإال قلياًل على النور يف 

الكهف. 

»وقد ارتفعت �رشخات الن�شور والعقبان والبوم، وكانت هذه الطيور حتلق عاليًا فوق 

روؤو�شنا يف اأ�رشاب، ويبدو اأنها كانت ت�شيق باأي اإن�شان يقرتب من ماأواها النائي، مما زاد 

هواها حول  على  والدفلى  الربي،  والتني  الطرفاء  اأ�شجار  تنمو  وهناك  امل�شهد.  تفرد  يف 

الطريق، مما يجعل املرور يف الغالب ع�شرياً. ويف بع�س االأماكن تتدىل النباتات على اأجمل 

نباتات  تنمو  كذلك  جذورها.  �رشبت  حيث  العالية  وال�شقوق  املرتفعات  من  يكون  ما 

)caper( الكرب بغزارة، حيث الظالل الدائمة تغذيها بالندى...«.

بع�س  يف  في�شانه  ولكن  الطق�س،  جفاف  من  فاراً  الرتبة  حتت  اجلدول  اختفى  »لقد 

االأحيان قد اأف�شد الدرب املمهد العتيق واملمرات الزلقة التي اأتى بها جريان املاء، واأدى 

اإىل �شقل ال�شخرة التي قطعت لت�شكل الدرب مبا يثبت �رشورة فتح جمرى جديد ملياهه. 

هناك حو�س مبحاذاة �شفح املنحدر على الطرف االأي�رش الهدف منه جمع املاء، ومن ثم 

ينقل اإىل م�شتوى مرتفع عرب قناة لي�شل اإىل املدينة. وعلى م�شافة ال باأ�س بها من ال�شق يجتاز 
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جمرى املياه هذا اإىل الطرف املقابل، وعند طرفه ميكن ر�شد املياه وهي متر على ارتفاع عال 

عرب اأنابيب من الطني مفرو�شة ومثبتة باملالط، يف اأخاديد اأفقية حمفورة على �شطح ال�شخر 

وحتى عرب الواجهات املعمارية يف بع�س القبور، مما يجعل من املرجح اأن تكون هذه من 

تاريخ متاأخر«.

وجتد الكثري من الوقت واأنت مت�شي على امتداد هذا ال�شق امللتوي ال�شتطالع املنطقة 

ينبغي عليك ال�شري متمهاًل. وهناك ت�شادف بع�س  من حولك، وب�شبب �شعوبة االأر�س 

القبور بني احلني واالآخر، ولكن لي�س بينها ما ي�شرتعي اهتمامًا خا�شًا، وقد تتوقف عند 

اأحد هذه القبور اإذا كان له رواقًا معمداً باأعمدة من الطراز الدوري منت�شبة على م�شاحة 

اإىل  اندفاعك  يف  ت�شتمر  ف�شوف  حكيمًا  كنت  واإذا  التنقيبات.  بفعل  مك�شوفة  م�شتوية 

االأمام؛ الأن الوقت ثمني يف البرتاء، فقلة اأولئك الذين يتاح لهم ثالثة اأيام اأو اأربعة مي�شونها 

داخل حلقتها ال�شاحرة. 

لتكاد تلم�شها بيديك  باأنها قريبة جداً من بع�شها حتى  ال�شحيقة  املمر  تت�شم جوانب 

املمدودتني، وهي باللونني االأحمر والبنف�شجي الداكن حتى يكادا اأن يكونا قامتني، واإن 

كان ثمة �شعلة متنح دفئًا حتى يف الظل، ثم ير�شل �شعاع مفاجئ من �شوء ال�شم�س خطًا 

تن�شى  ال  �شورة  املدخل  لك  ُيظهر  ثم  الكئيبة،  ال�شخرة  على  الورد  بلون  رائعًا  متك�رشاً 

اإىل  م�شافر  كل  حاول  �شورة  وهذه  لل�شيق.  املعتم  ال�شيق  الوادي  اإطارها  فرعون  خلزنة 

البرتاء اأن يعربِّ عنها بالقلم اأو قلم الر�شا�س، ولكن ميكنني اأن اأ�شري اإىل الر�شوم املمتازة التي 

كانت  فلقد  بالكلمات؛  الو�شف  بها عن حماولة  وي�شتعا�س  فلت�رش  بنتون  امليجور  خطها 

اإىل املوقع غري تقليدية، فهي نظرة من الداخل، لي�شت موؤطرة باملدخل وال  نظرة الر�شام 

اأُخذت بالعك�س متامًا؛ فال�شحر العظيم الذي تت�شم به النظرة املوؤطرة باملدخل تكمن يف 

اللون الرائع، فهو بلون لهيب النار اأكرث منه باللون الوردي للحجر الرملي تعك�شه اأ�شعة 

اأحد  والفن يف  و�شالبة،  انعتاقًا  اأحوالها  اأ�شد  اإحدى  الطبيعة يف  بني  والت�شاد  ال�شم�س، 

جتلياته االأكرث رفعة. واإين ال اأملك اأن اأرى خزنة فرعون عماًل فنيًا فني من الفرتة الرومانية 

املتاأخرة؛ فقد غدت �شورية هلين�شتية طوياًل قبل جميء الرومان، وكانت قطعًا حتت تاأثري 
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املهند�شني االأنباط البارعني الذين حفروا هذا املعبد يف ال�شخر. 

واإذا م�شيت لتلقي نظرة عامة للبرتاء �شادفت من فورك �شارعًا من القبور، يت�شع حتى 

تبلغ م�رشحًا من ال�شخر، ومنه يتجلى اأمام عينيك حو�س وادي مو�شى، حيث قامت عدة 

مدن متتالية، ولكنها اليوم كتلة من بناء مغطى باالأ�شجار الق�شرية والدفلى املت�شابكة. وعلى 

ال�شخر،  من  وقبور  بيوت  تتخللها  النحيلة  احلمراء  ال�شخور  تنت�شب  جميعها  اجلوانب 

وهناك واجهة تقلد الطراز الكال�شيكي اأو تذكر املرء ببالد االآ�شوريني اأو م�رش، ون�شادف 

يفوق  حد  اإىل  وقدمي  غريب  جديد  كله  وذلك  زرقاء.  �شماء  مبوازاة  متتد  �شا�شعة  اأرا�شي 

الو�شف، وقد يبدو ذلك �رشبًا من املفارقة، ولكنه �شحيح متامًا. 

تثري معامل برتاء الرئي�شة �شيئًا ف�شيئًا اإعجاب القادم الذي ال عهد له بها من قبل، وميتد 

ال�شارع الرئي�س املبلط وامل�شقوف يف املدينة الرومانية على طول �شفة النهر م�شافة كبرية، 

ح�شب العادة املاألوفة. وهناك بقايا املعبد وق�شم من البوابة الثالثية ]بوابة الن�رش[، وهذه 

هي االآثار الوحيدة التي ما زالت قائمة، وكلها تنتمي اإىل فرتة متاأخرة بعد �شم البرتاء اإىل 

الرومان.

من  ل�شان  وهو  »احلبي�س«؛  ا�شم  العرب  عليها  يطلق  التي  ال�شخمة  ال�شخرة  وهناك 

ال�شخر بارز، واأحد االأماكن املقد�شة اإذ تقدم القرابني على اإحدى النجاد البارزة. ويتمتع 

املرتفعان  هذان  وي�شم  قمته،  على  القدمية  املذابح  اأكمل  باأحد  املهيب  عطوف«  »جب 

املهيبان بقايا ح�شن كان يحمي البرتاء من االإغارة عليها، ويوفر مركزاً للمراقبة للمدافعني 

عن املدينة التي تكاد ال تقهر.

من  قدر  على  اأ�رشحة  على  ويحتويان  ال�شخر،  يف  منحوتان  رئي�شان  �شوران  وثمة 

االأهمية، وهما ال�شور ال�شمايل ال�رشقي حيث جند بع�س اأهم االأ�رشحة التي تعود اإىل املرحلة 

الكال�شيكية؛ مثل �رشيح اجلرة وال�رشيح الكورنثي و�رشيح احلاكم، وهذه اأ�شهر االأ�رشحة، 

ويجد املرء يف ال�شور اجلنوبي ال�رشقي بع�س اأقدم االأ�رشحة النبطية االأكرث اأهمية. وميكن 

بلوغ االأماكن املرتفعة ]املعليات[ باالرتقاء من الوديان، اإذ ي�شادف املرء بني احلني واالآخر 

درجات حمفورة يف ال�شخر لي�شعد عليها املتعبدون، وهناك درجات اأخرى من هذا النوع 
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توؤدي اإىل الدير، حيث يطل املرء على اأروع امل�شاهد. وقد يكون امل�شري �شاقًا جداً؛ لكن 

الهواء هناك عليل منع�س واملناظر الطبيعية بالغة اجلمال، ويف ذلك مكافاأة للجهد املبذول 

لبلوغ هذه االأماكن.

وعليك الرتقاء جب عطوف- اأو كما ي�شمى اأحيانًا تل امل�شلة- اأن تتبع املمر ال�شيق 

واأنت تغادر ال�شيق، وت�شعد الدرب املنحوت يف ال�شخر حيث ت�شادفك اأدراج بني احلني 

فهل  ال�رشى«،  »ذي  لعبادة  ي�شعدونها  االأنباط  كان  التي  الدرجات  هي  وهذه  واالآخر. 

يا ترى كان اأولئك القوم ي�شعدون ذلك العلو كل يوم، اأم اأنهم يعو�شون عن هذا اجلهد 

اإنهم كانوا يقت�رشون على ال�شعود اإىل قمة  اإذ  اأ�شطحة بيوتهم؛  بحرق البخور واملر على 

جب عطوف العالية يف املنا�شبات الكربى، فقد كان عندهم معابدهم ال�شغرية اخلا�شة. 

وهناك على القمة م�شلتان ومذابح لتقدمي القرابني، واأعلى من ذلك يقوم احل�شن، ثم املذبح 

العظيم الذي اأجاد و�شفه �شري الك�شندر كينيدي يف حما�رشة األقاها يف يناير/ كانون الثاين 

1924 اأمام اجلمعية اجلغرافية امللكية: 

برج  بعد  ال�شخري،  الرف  من  ال�شمايل  الطرف  اأي  االآخر-  اجلانب  على  »هناك 

جب  امل�شمى  املقد�س«  »املكان  موقع  التلة-  من  بقعة  واأ�شيق  اأعلى  عند  املهدم  احل�شن 

اإىل  البرتاء واأكمله واأقلها مياًل وحتدراً، وينت�شب  اأكرب رواق م�شقوف يف  عطوف، وهو 

اأحد جوانب  الرئي�س، ورمبا يكون هو نف�شه مذبحًا على  القرابني املذبح  جانب حو�س 

م�شطبة عظيمة م�شتوية، مثل قاعة طعام هائلة اأبعادها خم�شون قدمًا طواًل واثنان وع�رشون 

عر�شًا. ووا�شح اأنه اإذا كان ثمة قرابني من احليوان اأو البخور؛ فالبد اأن تكون احليوانات 

عن  الكثري  ُكتب  ولقد  ذلك.  تعذر  واإال  حية،  اأم  كانت  ميتة  حملها  ميكن  حتى  �شغرية 

الوظائف املحتملة للمذبح واحلو�س واملقاعد؛ ولكني اأخ�شى اأن يكون كثري مما كتب قد 

غلب عليه التخمني. ومما ينفرد به مكان العبادة البارز هذا اأنه ال ي�شم اأي مكان للم�شلني 

االآخرين، على الرغم من امل�شاحة الوا�شعة املخ�ش�شة للمحتفلني، ب�شبب �شيق التل و�شدة 

انحدار جوانبه«.
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�شورة ]مقابل �س 28 يف الن�س االنكليزي[

البوابة الثالثية، البرتاء

القرابني  تقدمي  طقو�س  وحدهم  الكهنة  يوؤدي  اأن  ظني-  ح�شب  اإذاً-  املحتمل  ومن 

على هذا القدر من العلو، ويقنع املتعبدون مبتابعتهم من م�شتوى اأدنى. وكان اأعظم االآلهة 

الكتاب  عنها  يتحدث  التي  �شعري  اأو  اجلبلية،  �شربة  منطقة  رب  ال�رشى  ذو  االأنباط  عند 

املقد�س. واالإله ذو ال�رشى على �شاكلة بعل اإذ يت�شل اأمره بالينابيع، ويبدو اأن معبده الطبيعي 

اإن  ويقال  ال�شحراء.  ماء يخ�شب واحة من واحات  ويرويه جدول  اأو دغلة،  يف حر�س 

االأنباط كانوا يقد�شون ال�شم�س، و�شار ذو ال�رشى �شبيهًا بديوني�شيو�س، وبذلك ال ميكننا 

اإال اأن نحد�س بطبيعة هذا الدين. وجدير بالذكر اأنه كان يرمز اإىل ذي ال�رشى بحجر اأ�شود 

م�شتطيل ال�شكل، ورمبا رمز هذا اإىل عر�شه. فمن تراهم كانوا اأول من تعبد هنا؟ اإن املذابح 

واالأجران واالأدوات االأخرى لتقدمي القرابني �شامية االأ�شل، ورمبا ا�شتخدمها عي�شو، ورمبا 

نحتت من ال�شخر يف زمن متاأخر جداً. 

اإلهتان  فيه  هرمي  ترتيب  ولديهم  املقدمة،  الإلههم  كان  واإن  اآلهتهم،  لالأنباط  كان 

رئي�شتان؛ هما الالت وهي اأم االآلهة وكعبو، العذراء اأم ذي ال�رشى. وهاتان رمبا كانتا من 
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االآلهة ال�شم�شية. 

ويخربنا ا�شرتابو اأن اأولئك املوؤمنني كانوا حري�شني اأ�شد احلر�س على االلتزام ب�شكليات 

الطقو�س اليومية، ونحن نعلم اأنهم كانوا يوؤمنون باالأرواح ال�رشيرة، ولهم نظريات طريفة 

يف الروح اخلارجية واعتقاد باالأ�شباح. وكان ملوكهم يلجوؤون اإىل املنجمني، كما كانت 

ن�شاوؤهم ي�شنعن �رشاب احلب وال�شموم. 

ويقال اإن القرابني التي كان االأنباط يقدمونها هي �رشب من امل�شاركة مع االإله، ولي�شت 

من قبيل التقرب منه اأو التزلف له. وكانت عبادة بعل �شائعة وتختلف باختالف املكان. ومل 

يكن القوم يعتقدون بقدرة عظيمة له؛ واإمنا كانت قدرته تقت�رش على معبده وما يجاوره، 

وهو هناك االأعظم. فقد كان بعل اإلهًا قبليًا، وراأ�س عائلته االإن�شانية، وي�شله القوم بالطبيعة 

ولي�س خارجًا عنها، فكان بطبيعة احلال اإله اخل�شوبة والزراعة. اأما اأن تكون هناك �شلة 

بني ذو ال�رشى- اإله ينابيع املياه العذبة- وباخو�س واأن يتخذ �شفاته، وتغدو اأعياد االأنباط 

طقو�شًا جن�شية؛ فذلك عندي دليل على تطور يف احل�شارة! 

وحتتوي النقو�س العربية اجلنوبية على العديد من االإ�شارات اإىل اآلهة �شم�شية؛ فاإذا كانت 

تعبد هناك فاأي مكان رائع كان تل امل�شلة اللتقاط اأول اأ�شعة ال�شم�س واآخرها. ولعل اإله 

القمر كان ي�شري هناك حني يعم �شوء القمر، ويغمر التل ب�شوئه االأبي�س، فيطل على البرتاء 

النائمة حتت النجوم ال�شورية، واخللية التي ت�شج بن�شاط النحل تغدو �شاكنة كاأمنا باتت االآن 

حتت تاأثري االإ�شعاع املهدئ الذي ي�رشي يف الكون. 
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�لف�سل �لثالث

�ملدينــة �لنبطيــة

ما من اأثر بقي من املدينة النبطية ليخربنا كيف عا�س النا�س هناك بعد ما هجروا الكهوف 

بنيت يف  ولعلها  ا�شرتابو،  عنها  يتحدث  التي  ال�شخر  العظيمة من  البيوت  تلك  و�شكنوا 

االأرجح من احلجر الرملي الغالب يف املنطقة، ولكنها رمبا كانت مغطاة ببيا�س امل�شي�س، 

على  �شغرية  اأماكن  راأينا  كما  لهم  وكان  امل�رشيون.  عليه  �شار  الذي  النهج  على  وملونة 

�شطوح بيوتهم يوؤدون فيها طقو�س عبادتهم لل�شم�س اأو ذي ال�رشى في�شعلون البخور واملر 

اأمام رمزه: احلجر امل�شتطيل ذي الزوايا القائمة الذي ميثل عر�شه. 

كان االأنباط، قبل كل �شيء جتاراً، مع اأنه ال يبدو اأنهم ا�شتقروا يف البرتاء قبل زمن طويل؛ 

كما اأخربين الربوف�شور موزيل، الذي ال منا�س يل من االعتماد على اأقواله اأكرث من مرة، 

وقد كانت لهم ال�شيطرة على جتارة العامل يف االألفية االأوىل قبل امل�شيح، وي�شند هذا القول 

دليل �شادفه يف كل واحة على طريق التجارة اإىل بالد العرب. وكان مركز جتارة العامل يف 

ذلك احلني يف جنوب غرب بالد العرب، وكانت القوافل الطويلة حتمل الذهب والف�شة 

واالأحجار الكرمية، ف�شاًل عن التوابل والبل�شم وغرائب احليوان مثل القردة والطاو�س، مع 

االأ�شبغة واالأقم�شة ولوازم احلياة مثل الذرة والزيت، وال تنقطع قوافلهم عن احلركة ذهابًا 

واإيابًا. وكان لالأنباط على الرغم من نزوعهم اإىل امل�شاملة جي�س متاأهب، كما كانوا ي�شعون 

مفرزة للحرا�شة حماية لب�شائعهم وب�شائع من يدفعون ثمن احلماية جلميع املناطق النبطية. 

فيه  يلتقي  الذي  املنا�شب  املوقع  ذلك  البرتاء،  يف  مقرهم  اتخذوا  اأن  بعد  اأنهم-  واملوؤكد 

طريقان- قد وفروا للقوافل ملجاأ، وكانت لديهم م�شتودعات وا�شعة ال�شتقبال الب�شائع.

كان مفتاح النجاح يف التجارة يف تلك االأيام يكمن يف ال�شيطرة على طرق التجارة؛ 

فرتوي اأخبار االآ�شوريني اأنهم ا�شتولوا على الطرف ال�شمايل من الطريق ال�شمايل الغربي بني 

بالد الفينيقيني وم�رش، فازدهرت اأحوالهم، وكانت قواتهم تردع حماوالت �رشقة القوافل 

التي تقع حتت حمايتهم. ويف هذه التواريخ جند اأن قبيلة االأنباط اأقامت يف القرن ال�شابع 
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اأقاربهم االأدوميني. وكان ي�شق هذه املنطقة  ق.م. م�شاربها اإىل ال�رشق من البرتاء بجوار 

د  الفينيقيني، واالآخر يوحِّ العربي حتى بالد  اأحدهما ميتد من اخلليج  طريقان متقاطعان؛ 

بني م�رش وبابل. وبعد اأن انت�رش اآ�شور بنيبال على قبيلة قيدار غدا هوؤالء االأنباط اأقوى قوم 

يف �شمال بالد العرب.

وكان من اأمرهم اأن اجتاحوا بالد االأدوميني الذين كانت قوتهم قد دمرت يف القرن 

ال�شاد�س ق.م، و�شاروا �شادة طرق التجارة، وهي مطمع كل طامع، ف�شاًل عن حيازتهم 

املراعي الالزمة لقطعان ما�شيتهم. وهكذا غدت البرتاء مركز جتارة عظيمًا، وانتهى اأمرها 

وقد  تقريبًا.  كله  العامل  جتارة  باحتكار  تاريخنا  يف  واالأول  امل�شيح  قبل  االأخري  القرن  يف 

اأدومو،  كان لالأنباط الغلبة يف �شبه جزيرة �شيناء، وامتلكوا دم�شق، وا�شتولوا على واحة 

اإىل اخلليج  اإىل بابل واالآخر  اأحدهما يوؤدي  يلتقي طريقان،  وهي اجلوف احلديثة، حيث 

و�شلت  ثم  املينويني  دولة  يف  �شاأن  ذات  م�شتوطنات  االأنباط  هوؤالء  اأ�ش�س  وقد  العربي. 

بالبرتاء بوا�شطة الطرق الربية التي كانت لهم ال�شيطرة عليها. 

فكان  القوافل!  فيها  حتل  حني  البرتاء  حال  كان  والن�شاط  باحلركة  حافل  م�شهد  فاأي 

الكتبة ورجال اجلمارك ي�رشعون للقاء ال�رشيط الطويل من اجلمال املحملة بالب�شائع خارج 

املدينة، وذلك حل�شاب ما حتمله من الب�شائع. والبد اأن ذلك امل�شهد كان يبدو للتجار وقادة 

ال�شحراء  اإىل مدينة عامرة مبتهجة، بعد طول م�شار خا�شوه يف  بالو�شول  اأ�شبه  القوافل 

اجلرداء وهم ينتقلون من واحة اإىل اأخرى. فاإذا اأنزلوا االأحمال عن ظهور اجلمال واأزالوا 

من  بح�شود  احلافلة  ال�شوارع  يف  ينتقلون  وجدتهم  فلرمبا  التمر؛  بنبيذ  التعب  اآثار  عنهم 

النا�س
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�شورة ]مقابل �س 34 يف الن�س االنكليزي[

القبور املدرجة، البرتاء

  

واليهود،  وامل�رشيني  العرب  بالد  داخل  من  القادمني  البدو  من  االأعراق،  خمتلف  من 

وال�شوريني والنوبيني واملواطنني االأنباط واحلرا�س.

ومل يكن االأمر يقت�رش على م�شاألة توفري م�شتودعات لب�شائع يف طريقها اإىل مق�شد اآخر؛ 

فقد كان االأنباط ي�شرتون املواد ذات اللون االأرجواين من �شور، واإن كانوا هم اأنف�شهم 

ي�شدرون بع�س االأ�شبغة، كذلك كانوا ي�شرتون النحا�س واحلديد، وميعة ال�شمغ، والزعفران 

والقرفة البي�شاء، ف�شاًل عن حبهم لل�شور والتماثيل. وال ريب اأن البيع وال�رشاء كانا يجريان 

يف البرتاء على قدم و�شاق عند و�شول قافلة ح�شنة التجهيز، والبد اأن وادي مو�شى كان 

مقفرة موح�شة  اأ�شبحت  اإذ  عليه  اليوم خمتلفة عما كانت  باحلياة؛ فكم هي  يومئذ  ي�شج 

خاوية على عرو�شها، واأ�رشحتها منهوبة وخرائبها قد غطتها احل�شائ�س وال�شجريات! وكم 

تختلف تلك ال�شوارع املزدحمة باالأحياء عن القبور اخلالية، حيث ال ي�شمع �شوت لوقع 

االأقدام على الرمال احلمراء املرتاكمة، وكاأمنا املا�شي قد ُكن�س ب�شلف وق�شوة حتى مل يعد 

احلا�رش قادراً على اإيقاظ �شدى.

ومع اأن االأنباط كانوا يعي�شون يف بيوت يف الوادي اإال اأنه ال ريب اأنهم كانوا ي�شكنون 

الكثري من الكهوف التي كانت ت�شمى قبوراً؛ وي�شري �شري الك�شندر كينيدي اإىل اأن هذا هو 

الواقع بالفعل، وهو يذكر غرفة وا�شعة حمفورة يف ال�شخر غري بعيدة عن امل�رشح، والبد اأنها 

كانت ت�شتخدم م�شتودعًا خلزن الب�شائع. وهي مق�شمة اإىل ثالث ع�رشة فجوة يف اجلدار اأو 

اأربع ع�رشة، حجم كل منها يزيد على �شت اأقدام طواًل، وثالث اأقدام عر�شًا، وثماين اأقدام 

ارتفاعًا؛ ومن الوا�شح اأن مثل هذه الغرفة التي نحتت يف ال�شخر ولها مدخل وحيد، توفر 

قدراً من ال�شالمة يطيب لقوم ما زالوا- اإن قلياًل واإن كثرياً- من �شكان الكهوف. 

ولئن كان االأنباط يتمتعون مبدينة هي من اأهم املدن على طريق القوافل، وت�شتخدم يف 
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تخزين الب�شائع؛ فقد بنوا فوق ذلك جي�شًا عاماًل له القدرة على الزج بع�رشة اآالف رجل 

اأو اأكرث يف امليدان. وكان احلكم عند هوؤالء االأنباط ملكيًا، غري اأنه كان بعيداً كل البعد عن 

اأما  �شاذج.  العدل، ومنط عي�شهم  تقوم على  قوانينهم  اال�شتبدادي؛ فكانت  طراز احلكم 

حال بيوتهم فلي�س لنا اإال اأن نقدرها تخمينًا؛ الأن كل ما بقي منها اليوم عدد من القبور اأو 

املعابد املحفورة، اإىل جانب الغرف ال�شخرية التي ال تت�شم باأي مظاهر عمرانية. 

التف�شيل  البرتاء، وقد و�شفها بكثري من  اأدعى املعامل لالهتمام يف  النبطية هي  والقبور 

والدكتور   »Die Provincia Arabia« ال�شخم  كتابهما  يف  ودوماجف�شكي  برونوف 

 Arabia« جو�شتاف داملان وبريكهاردت ودوتي والدكتور موزيل يف كتابه البرتاء العربية

Petrae« وجو�شان و�شافينياك يف كتابهما »Mission Archeologic en Arabie« و�شواهم. 

لبلوغ فكرة وا�شحة عن عدة  اأن جنهد  الثقة  املرجعية  االأعمال  باال�شتعارة من هذه  ولنا 

اأ�شاليب متيز خمتلف الفرتات التي حفرت فيها القبور والغرف باأناة وداأب يف ال�شخر. 

واملتدرجة،  الربجية،  اأمناط:  �شتة  اإىل  القبور  هذه  ودوماجف�شكي  برونوف  يق�شم 

والهيجرية املبكرة، والهيجرية Hegger، واالأجنبية واأ�شلوب املعبد. اأما دملان فيق�شمها اإىل 

ثالثة اأمناط: النبطية والقبور املدرجة الب�شيطة واجلدارية، ويرجع عهدها اإىل القرنني الثالث 

والتيجان  جديدة  موتيفات  با�شتخدام  الهليني�شتي  االأ�شلوب  ويت�شم  امليالد،  قبل  والثاين 

العام  اإىل  تاريخها  ويعود  الواجهة،  املثلث يف  املقو�رش  الروماين  والطراز  املبتكرة  النبطية 

اإمنا يجري قبل  106 ميالدية. كذلك يق�شم �شري الك�شندر كينيدي القبور اإىل ثالثة اأمناط، 

ذلك متييزاً مثرياً لالهتمام بني تلك التي تت�شل ب�شكل معني من الطقو�س الدينية، وتلك التي 

ال تت�شل مبثل هذه الطقو�س. واالأمناط هذه: هي االآ�شورية وامل�رشية والكال�شيكية )الهيلينية 

- الرومانية(. 

وي�شتمد اأقدم هذه القبور �شكلها من االآ�شوري، وهي ذات واجهة ب�شيطة وجملونات 

الب�شيط، وعدد اجلملونات  الباب  م�شتقيمًا. ولي�س هناك من تزيينات تعلو  اأخدوداً  تعلو 

على العموم خم�شة، وقلة قليلة جداً منها من عهد متاأخر ذات حلية معمارية فوق الباب 

اأو على جانبيه. وعندما يتطور الطراز اأو ي�شبح مهند�شو العمارة خا�شعني لتاأثري جديد جند 
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اأحيانًا خطًا مزدوجًا، اأو حتى قو�رشة من الطراز الكال�شيكي تعلو الباب. 

تت�شاعف  الدائرية  ثقيل، واحللية ربع  االإفريز  اأن  املميز  الثاين م�رشي ومعلمه  والطراز 

اأحيانًا، واجلملونات ال�شخمة القليلة العدد التي تعلو احللية ربع الدائرية. واإىل هذا الطراز 

الكال�شيكي ال�شارم ال�شخم اأخذت التاأثريات تت�شلل �شيئًا ف�شيئًا، تارة يف االأعمدة، وطوراً 

يف عمل زخريف. وجند يف بع�س القبور املقو�شة ما يوحي بتاأثري �شوري. 

كان امل�رشيون طبعًا بناة قبور عظام؛ ح�شبنا منهم قبور االأهرامات وحدها التي ت�شكل 

املعلم مللوكهم من ال�شالالت الع�رش االأوىل. ومنها تلك القبور الب�شيطة املقدودة من ال�شخر 

كله  الع�رش  جعلت  قد  والر�شوم  بال�شور  الداخل  يف  بتزيينها  اأنهم  اإال  امللوك،  وادي  يف 

ينب�س باحلياة اأمام اأعيننا. اأما مبانيهم املنزلية- التي مل يبق منها �شواهد- فيمكن ت�شورها 

مما ت�شمنته تلك الر�شوم، ف�شاًل عن اأزيائهم وعاداتهم. ويا له من اأمر موؤ�شف اأن االأنباط 

مل ير�شموا داخل القبور؛ فمهما تكن تلك الر�شوم فاإنها ميكن اأن جتعلنا نراهم على ما هم 

عليه.

وكان العرب قد اأخذوا عن بناة االأهرامات امل�شلة و�شكل القرب، واتبعوا نوعًا اآخر كثرياً 

ما ي�شاهد يف م�رش؛ وهو بناء مربع مزين بهرم مبتور. ومن الي�شري على املرء اأن يدرك اأن م�رش 

كانت املهيمنة خالل ال�شنوات االأربعمئة اأو اأكرث؛ فالبد لطراز العمارة امل�رشية من اأن ياأخذ 

به قوم لهم و�شائج وثيقة تربطهم به بتاأثري التجارة. فلقد كان لدى الرجال الذين حملوا 

التوابل والبل�شم من بالد العرب ال�شعيدة )اليمن( والبتيومني )القار( من البحر امليت اإىل 

بالد الفراعنة الكثري من الفر�س ليدر�شوا عادات امل�رشيني وتقاليدهم، والبيوت التي كانوا 

يعي�شون فيها، والقبور التي �شيدوها ملوتاهم. ولعلهم عادوا ببع�س فنون العمارة امل�رشية 

حني رجعوا اإىل موطنهم ليعدلوا من طراز العمارة التي تلقوها من االآ�شوريني؛ الأن من �شيم 

االأنباط التكيف مع االأفكار اجلديدة. اأما اأن يكونوا اأخذوا عن امل�رشيني مثل هذه االأفكار 

اأو مل ياأخذوا؛ فاملوؤكد تقريبًا اأن هذه العمارة ذاتها كانت باأيدي قاطعي احلجارة، فاالأنباط 

اآثار املعابد واالأبنية يف حوران فح�شب؛ بل  مل ي�شتهروا باأعمال احلجارة كما يتجلى يف 

كانوا مبتكرين يف نهجهم بالبدء بها من االأعلى ثم التدرج نحو االأ�شفل. 
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اأما قبور اليهود فقد ذكرها عدة كتاب؛ ومنهم ال�شيد فريغ�شون يف كتابه »تاريخ العمارة 

القبور  ت�شبه  اإنها  فقال   ،»History of Architecture in All Countries« البلدان«  كل  يف 

النبطية االأقدم، واإن كانت تنتمي اإىل فرتة متاأخرة عن العديد من تلك القبور. وما ي�شمى 

اإيزاتي�س  »قرب امللوك« يعود مللكة تدعى هيلينة االأدبابينية، بنته لي�شم رفاتها ورفات ابنها 

الذي خلف اأربعة وع�رشين ولداً واأربعًا وع�رشين بنتًا، وهذا ما يف�رش احلجم الكبري لل�رشيح. 

وميكن بلوغ املكان با�شتخدام �شلم حمفور يف ال�شخر يف�شي اإىل �رشداب املوتى. وهناك 

واجهة لهذا ال�رشداب ي�شفها املوؤلف فريغ�شون باأنها من الطراز »الدوري املحرف« يف 

العمارة اإال اأن الو�شوح �شمته العامة. 

يعر�س يو�شيفو�س رواية طريفة عن اعتناق هذه امللكة للديانة اليهودية ودور اإيزاتي�س يف 

اإعادة امللك البارثي اإىل مملكته، ومكافاأته الإيزاتي�س على ذلك بو�شع تاجه م�شتقيمًا على 

راأ�شه، والنوم يف �رشير من الذهب. ثم تورط فيما بعد يف معركة مع االأعراب، وهذا ما 

جعله يت�شل بالبرتاء. 

اأما القرب االآخر الذي نعر�س �شورة له فاإنه ي�شبه القبور يف البرتاء، واإن كان مزيجًا من 

العمود  اأعلى  وال�شاكف  اأيونية،  فاالأعمدة  قبل؛  من  هنا  روؤيتها  ي�شبق  مل  التي  الزخارف 

واالإفريز من الطراز الدوري، والكورني�س يف اأعلى اجلدار، وقرب ال�شقف طرازه م�رشي، 

باال�شم  له �شلة قطعًا  الهريودية، ولي�س  الفرتة  اإنه منذ  وهذا متوج بربج م�شتدق، ويقال 

القدمي، اأي قرب اأب�شالوم. واإذا ما نظر املرء اإىل وادي قيدرون من الطريق املوؤدية اإىل القد�س 

نفذت  التي  احلفريات  ب�شبب  لالهتمام  مثري  وهو  جمياًل،  م�شهداً  ال�رشيح  لهذا  اأن  راأى 

هناك موؤخراً.

تت�شابه القبور ال�شخرية يف البرتاء كثرياً وال�شيما للمراقب العادي. والبد اأن هذه القبور 

التي  الوظائف  يفيد مبعرفة  ما  ثمة  يبق  مل  اإذ  للغاية؛  للنهب متامًا يف وقت مبكر  تعر�شت 

�شاهد على  اأو  ال�رشى،  لذي  �شوى مكان يحتوي على حمراب  لتوؤديها،  بنيت  قد  كانت 

املاآدب التي تومل 
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�شورة ]مقابل �س 38 يف الن�س االنكليزي[

املدخل املحفور يف ال�شخر ل�رشيح امللوك، القد�س

لبع�شها  االأنباط. وكان  من  موتى  رفات  بقايا  فيها  يودع  كان  اأو كوة  اجلنازات،  يف 

اأحوا�س لتجميع املياه وفناء للحدائق، وقد عرث يف اأحد هذه االأ�رشحة- واأظن اأنه �رشيح 

واحد فقط- على عدة هياكل عظمية. واالأرجح اأن فكرة البحث عن كنز يف هذه القبور 

حمل البدو على االإغارة عليها اأماًل بالعثور على كنوز ثمينة. والبد اأن البرتاء كانت تعني 

عند البدو االأقدم عهداً مدينة اإلدورادو اخليالية الغنية بالكنوز، وما زال بع�شهم على هذا 

االعتقاد اإىل اليوم. 

ومن التزيينات التي تلفت النظر ب�رشعة اجلرة التي تتكرر �شورتها، والتي يقول البدو 

اإنها تخفي الكنز. وهناك جرار كبرية اأكربها يتوج اأعلى الدير، وهذه اجلرار مو�شوعة يف 

اأعلى املثلث الذي يعلو مدخل البناء، اأو عند اأحد طريف الكورني�س البارز. وهناك جرار 

حمززة تزين املعامل االأكرب، ولها �رشيط ق�شري منحوت يف االأعلى واالأ�شفل، بينما يزين ال�شفة 

اأُخدود يت�شاعف اأحيانًا. اأما القبور االأقل اأهمية فتزين باأكواز �شغرية ذات �شكل م�شتطيل 

وعنق طويل. فهل هذه اجلرار رموز؟ يبدو اأن ثمة رموزاً يف ت�شوير االأقنعة املحفورة يف 

خمفيان  وراأ�شهما  بع�شهما،  اإىل  املجدولتني  احليتني  ويف  الواجهات،  بع�س  يف  النتوءات 
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اليونان وروما يف ما بعد،  اإن�شان. واالأفعى رمز ورد من م�رش كما ورد من  خلف راأ�س 

وللعرب اعتقاد باالأرواح اخلرية التي »ت�شكن اأفعى البيت«، ولعلها كانت تعويذة تطرد 

الروح ال�رشيرة. كذلك يظهر الُعقاب يف ر�شوم املقابر، وغني عن القول اأن هذا الُعقاب 

يرمز اإىل جوبتري وبعل، كما كان رمزاً ململكة البرتاء. وكان العرب ُيتهمون بحب الُعقاب، 

اإال اأن هذا دليل على اأن الُعقاب كان رمزيًا قوميًا؛ اإذ كان ا�شمه منقو�شًا على قطع النقود 

لديهم.

وال بد اأن اأقدم اآثارهم ترجع اإىل تواريخ اأقدم من تلك التي قدمها الدكتور داملان؛ فنحن 

ال ندري متى كان احتالل االأنباط للبرتاء، ولكن اإذا كانوا قد اأتوا بعد �شبي اليهود عام 596 

ق.م- حني رحل االأدوميون- فال بد اأنهم بدوؤوا بحفر ال�شخر بعيد ذلك بوقت قريب. 

لتتالءم  ر�شومها  من  عدلوا  اأو  اقتب�شوها  التي  وامل�رشية  االآ�شورية  القبور  بطراز  ثبت  فقد 

ونظراتهم اأنها تعود اإىل تاريخ مبكر. ثم علينا اأن نتذكر اأن التاأثري اليوناين الكبري اإمنا �شار 

البرتاء قبل ذلك عن  ملمو�شًا بعد غزو االإ�شكندر ل�شورية يف عام 332 ق.م.، ولكنه بلغ 

طريق تدمر ومراكز جتارة اأخرى �شواها.

وكانوا  بلغوا،  مما  تطوراً  اأكرث  ب�شيء  باالإتيان  لالأنباط  اأوحى  من  اأول  االإغريق  وكان 

عمليًا قد اأخذوا الفن عن اليونان. وامللفت يف اأمر هوؤالء القوم االأفذاذ اأنهم- على الرغم 

من تقبلهم لنقل االأعمال الفنية التي اأتت بها اأمم تتقدمهم يف احل�شارة ورغبتهم يف ذلك- 

العمارة  يف  االأمناط  اختيارهم  يف  تتجلى  الدرا�شة  يف  االأ�شالة  من  بقدر  يتمتعون  كانوا 

والزخرفة. وكانوا مبتكرين يف التيجان، ويكاد ال ي�شاهيهم يف ذلك اأحد، ثم اإن العمارة 

لديهم اأف�شحت عن ا�شتقالل يف الفكر من دون الت�شحية مبظهر الوحدة التي كان يكفل 

حتقيقها مزيد من االلتزام ال�شارم بالطراز. 

لقد ا�شتهر املهند�شون االأنباط مبعاجلتهم الكتل وت�شوراتهم الوا�شعة لل�شكل، كما اأنهم 

وملعاجلتهم  حوران،  يف  ال�شلب  القا�شي  االأ�شود  البازلت  ملعاجلتهم  باحلجر،  بناة  برزوا 

بنجاح حجر البرتاء الرملي والطبقات االأنعم للحجارة الكل�شية مما يتوافر هنا. ويف كلتا 

احلالتني كانوا يتمتعون مبيزة كون املواد يف متناولهم. 
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ولعل الغمو�س الذي يحيط مبا�شي البرتاء - مهما كان ذلك مثبطًا للعزائم من وجهة 

النظر االأثرية - يرجع اإىل �شحر املوقع؛ فالتجوال يف درب املدافن من جانب خزنة فرعون 

اإىل امل�رشح جتربة جديرة باالهتمام حقًا. فاالأبنية ال�شخمة واملعتمة جداً ذات اللون االأحمر 

�شيء، وي�شود  االأر�س يف  لي�س من  لها مظهر خارق خيايل  الوا�شعة  املفتوحة  والدروب 

املكان �شمت مطبق ال ت�شمع فيه وطاأ قدم. وكنت يف ع�رش ذات يوم هناك اأنتظر ووجدت 

الفكر يزين يل اأن اأراوح اأهل البرتاء االأموات ال بد اأنها ت�شكن موطن ال�شكون هذا، حني 

تناهى اإىل �شمعي وقع خطوات من داخل اأحد القبور الكبرية؛ فت�شاءلت يف خلدي عن 

م�شدرها؟ ثم ازداد وقع تلك اخلطوات قوة، وظهر فجاأة يف عر�س فتحة لي�س لها باب 

ثور اأ�شود فحل فتي �شديد اجلمال! حدق يف ذلك املخلوق الذي راح يتطلع اإىل العامل كله، 

وكاأنه الروح احلار�س للعامل الذي فقد عباده، بنظرة تنم عن االزدراء، ثم التفت وا�شتدار 

وم�شى ببطء مبتعداً نحو ال�شيق.

اأما امل�رشح الذي يعد رومانيًا فهو م�رشح وا�شع يت�شع لزهاء ثالثة اآالف متفرج. ومو�شعه 

بني املدافن؛ وال�شفوف االأدنى التي تقع فوق املدرج قد اختل ر�شفها مع اإمتام احلفريات 

هناك. وهذا هو على االأقل الراأي ال�شائع، واإن كان ثمة كتاب يذهبون اإىل اأن الفتحات- 

االأ�شبه باملق�شورات يف دور االأوبرا- اإمنا هي يف الواقع نوافذ لغرف مفتوحة على امل�رشح. 

ويبدو غريبًا اأن يكون موقع امل�رشح بهذه الدرجة من القرب من املدافن، ولكن لعلها تعود 

اإىل تاريخ اأقدم. وكنت قد قراأت يف مكان ما- ل�شت اأذكر اأين االآن- اأن هذا امل�رشح قد 

نقب عنه يوم كان التاأثري اليوناين مهيمنًا، لكن يقال عادة اإنه من بناء الرومان بعد ا�شتيالئهم 

على البرتاء يف القرن االأول امليالدي. 

ومن امل�رشح لك اأن تتمتع مب�شاهد رائعة من اليمني اإىل الي�شار، ومن املفيد اأن ت�شرتيح 

املدينة  ومنظر  املدافن  بع�س  مب�شهد  لكي حتيط  ال�شخر،  املحفورة يف  املقاعد  على  ن�شبيًا 

اأ�شعة ال�شم�س هنا على احلجارة احلمراء املل�شاء، حيث تتجول  عامة. ويف الع�رش ت�شقط 

اليباب املرتامية، وقمم ال�شخور  ال�شحايل على هواها زاحفة هنا وهناك، ويف االأرا�شي 

ال�شامقة امل�رشئبة نحو �شماء نحا�شية، بينما الدفلى متالأ جمرى اجلدول واأزهار الربية تر�شع 
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احل�شائ�س القليلة عند قدميك. ويح�شن املرء �شنعًا يف مثل هذه االأوقات اإن خلد اإىل الراحة 

وا�شتوعب هذا كله يف ال �شعوره؛ الأن هذه املناظر ال ت�شادف املرء كثرياً يف هذه احلال من 

الزحام واالعتيادية التي نطلق عليها ا�شم احلياة.
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�لف�سل �لر�بع

خزنـة فرعــون

لالنتباه  االأكرث مدعاة  االأقدم هي  النبطية  االأبنية  اأن  اإنكار  اأنه ال ميكن  الرغم من  على 

واالهتمام بني مدافن البرتاء؛ اإال اأن ما ي�شمى خزنة فرعون هي بالتاأكيد االأجمل. وخزنة 

من  اأم  املعتم  ال�شيق  وادي  من  اإليها  النظر  كان  �شواء  ملوقعها،  بالكثري  تدين  هذه  فرعون 

االأحمر مثل  فاللون  التي تخيم عليها من فوق.  املرتفعة  بال�شخور  الداخل، وهي حماطة 

لهيب النار للحجر الرملي يف الواجهة ميثل ت�شاداً مع لون ال�شطح القائم على اأعمدة الذي 

النف�س  تاأثرياً يف  اأ�شد  املنظر  التي جتعل  الكثيفة  الدغل اخل�رشاء  الق�شدة، و�شجريات  بلون 

حني تتفتح اأزهار الدفلى الوردية اللون. 

ويذهب بع�س الكتاب اإىل اأن هذا املعَلم اجلليل من عمل الرومان الذين اأقاموه بعد العام 

105، بل اإن بع�شهم يقول اإنه يعود اإىل عهد متاأخر مثل زيارة االإمرباطور هادريان يف العام 

131 ميالدية؛ ولكن الدكتور غو�شتاف داملان الذي كتب الكثري حول هذا املو�شوع عينه 

يرى اأنه ي�شبق بال ريب الغزو الروماين، فريى اأنه م�شتلهم من االإغريق، ولعله يف االأرجح 

كان �رشيحًا اأو ن�شبًا لتكرمي اأحد ملوك االأنباط املتاأخرين، واأقيم يف زمن لي�س بعيداً عن 

قيام الرومان »باإلغاء مظاهر الفخامة امللكية يف هذا املركز الهيليني املتقدم بني �شحراءين«. 

وعنده اأن العمارة والزينة ال حتتويان ما ميكن اأن يكون م�شتمداً من القرن االأول امليالدي، 

واالأبهة املعهودة يف الفرتة الرومانية مفقودة والطراز هيلين�شتي ولي�س رومانيًا. 

فلنلِق نظرة تف�شيلية اأكرب على اخلزنة:

تتاألف اخلزنة من عدة غرف كبرية حمفورة يف ال�شخر، وواجهتها مدخل م�شقوف كما 

يف العمارة اليونانية، ون�شل اإليها عرب درج. ويبدو اأن البناء كان ي�شم اأ�شاًل اأربعة اأعمدة 

اثنان، ومدت  اأُ�شيف عمودان  وقد  املثلثة،  والواجهة  االأمامية  الواجهة  ت�شند  وح�شب، 

التي  االأعمدة  من  االأ�شفل �شف  الطابق  وفوق  امل�شاحة.  بات�شاع  لالإيحاء  املثلثة  الواجهة 

ترتاجع يف املركز الإف�شاح املجال لعمودين �شغريين يزينهما يف الو�شط متثال ايزي�س؛ وعلى 
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اإله الن�رش املجنح، ويعلوها واجهة مثلثة ت�شل  كال اجلانبني متاثيل منحوتة لها قاعدة متثل 

التزيينات اخلارجية بال�رشيح االأ�شا�شي، ويذهب معظم الثقات اإىل اأن اجلمع ما بني �رشيح 

اإن  اأن الدوق دولوين قال  اأمر تخت�س به البرتاء، ولكني الحظت  ومقام يف طابق علوي 

ثمة ت�شابهًا بينه وبني الن�شب الكوراجي الذي اأقامه لي�شيكراتي�س يف اأثينا، فكتب قائاًل: 

»ال بد اأن يكون اأحدهما تقليداً لالآخر«. وهذا النموذج اجلميل للفن االإغريقي اإمنا حتقق 

يف مواقيت تبداأ منذ العام 335 ق.م، وهو الوقت عينه الذي كان فيه التاأثري اليوناين قد بلغ 

ذروة قوته؛ اأي يف اأعقاب فتوحات اال�شكندر. واإذن فمهما يكن من اأمر الت�شميم الذي 

تكرر مرتني يف البرتاء ذاتها، و�شواء ا�شتن�شخ من اليونان ذاتها اأم كان نتاج عبقرية معمارية 

نبطية؛ فهو مل ياأت من روما قطعًا.

وتزين االأعمدة يف الطابق ال�شفلي تيجان كورنثية و�شفان من اأوراق الكنكر اأو �شوك 

مبتكرة  اأعمال  جميعها  وهذه  اللولبية؛  اخلطوط  بني  واالأزهار  امللفوفة  واحللي  اجلمل، 

الت�شميم تخت�س بها البرتاء. ولي�س هناك حلية مقعرة بني جذع العمود والتاج، ومن ثم 

لي�س ثمة اختالف بني املقطع االأعلى يف اجلذع والتاج. وقد ق�شد اأن يقفل املدخل ببابني، 

وثغرات  الع�شادات  الإ�شناد  مغاير  �شكل  ذات  اأخرى  وثقوب  للمف�شالت،  ثقوب  وبه 

للمف�شالت العليا. وهناك جتويف غريب ذو قناة توؤدي اإىل الطرف االأمين من اأعلى درجة، 

ويرجح اأنه كان ي�شتخدم يف �شب �شوائل القرابني على االأموات. 

ولباب الدخول واجهة )اأو خارجه( تتاألف من ثالثة اأ�رشطة باأعلى الكورني�س خمتلفة 

العر�س، وتنتهي االأوىل ب�شيما )حلية موجية اإغريقية( معكو�شة، والثالثة كذلك، باالإ�شافة 

اإىل خو�شة )�رشيط زخريف بني قناتني يف جذع العمود اأو اأي حليات اأخرى(. وللكورني�س 

وزخرفات  ول�شان  بي�شة  ال�شقف(  اأ�شفل  اجلدار،  اأعلى  البارزة  )الزخرفة  القو�رشة  اأو 

بحلية
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�شورة ]مقابل �س46 يف الن�س االنكليزي[ 

خزنة فرعون، البرتاء

باالأحمر واالأبي�س، وهناك  الكورني�س مطلية  االأ�شنان وحليها يف  ال�شبحة، وتالفيف 

تف�شيل غريب جداً يتمثل ب�شعف بارزة ت�شفي على الق�شم االأعلى بروزاً.

واأبدان  تزويق،  اأو  قاعدة  االأعلى  الطابق  يف  العمود(  )�شبه  الع�شادات  لدى  ولي�س 

بقية  اأما  اجلانبني،  عند  الكنكر  نبات  باأ�شكال  مزينة  والتيجان  قلياًل،  تت�شاءل  االأعمدة 

التزيينات فت�شبه تلك التي يف الطابق ال�شفلي. وهناك اإفريز عند املدخل جميل الزينة، مع 

)اأو اخلوي�رش(، بني منرين جمنحني، وتنتهي بحلي  الذراح  اأع�شاب  فيه  تربز  دقيق  ت�شميم 

اأنه رمز  الذي راأينا  امليدوزا االأ�شطورية، والعقاب  العمود، وتظهر روؤو�س  ملتفة يف تاج 

مدينة البرتاء كما هو رمز امللك. 

اإن التماثيل التي تظهر على الواجهة اإىل جانب اإيزي�س املقد�شة التي ت�شبه مبا حتمله من 

حزم الذرة ال�شكل املختار لتمثيل البرتاء على النقود؛ هي االإله ديو�شكوري واالأمازونيات 

واالنت�شارات، وجميعها ترمز اإىل ن�رش معني، مما يجعلنا نرجح اأنه ق�شد بها متجيد ملك 

ما. 
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ومل يعرث هنا على اأي اأثر لقرب؛ ومع ذلك فمخطط االأر�س هو لقرب، ولعله مل ي�شتخدم 

قط- وفقًا ملا يذهب اإليه الدكتور داملان- ب�شبب ا�شطراب �شيا�شي معني. ويف الداخل جند 

قاعة وا�شعة ب�شيطة ذات مداخل يف اجلدران اجلانبية توؤدي اإىل حجرات جانبية. وجدير 

بالذكر اأن لهذه املداخل اأعمدة كورنثية مربعة، يعلوها اإفريز وكورني�س ي�شتند اإىل م�شطبتني 

جداريتني. وعلى االإفريز تقف طيور هائلة تطوق فتحة دائرية موؤطرة ب�شاكف، ون�شل اإىل 

غرفة خلفية حيث يجب اأن ي�شجى اجلثمان عرب اأربع درجات، ويف اأعلى املدخل ن�شادف 

راأ�س امليدوزا.

واملظهر اخلا�س الذي يت�شم به الطابق االأعلى اأنه ي�شم معبداً اأو مقامًا دائريًا يف الو�شط، 

وهذا مقلد يف ال�رشيح الراقي امل�شمى ال�رشيح الكورنثي ويف الدير ال�شخم. والدير هذا 

مبني يف مو�شع رائع وحجمه �شخم. ويطل هذا املرتفع الذي بني الدير عليه على م�شاهد 

رائعة من وادي مو�شى، ومن بعيد تلوح قمة جبل )هور( هارون. واملنطقة املحيطة جميلة 

اإىل درجة يت�شاءل معها جمال املعبد اإىل حد بعيد. ولقد بدا املقام الر�شيق البارز يف الو�شط 

ن�شب  تذوق جمال  بتق�شريي عن  واإين الأقر  �شاطئ بحر،  هائلة على  بارزة  بنافذة  اأ�شبه 

الراأي  بهذا  اأنفرد  ال  لكنني  للتذوق،  اأفتقر  ولعلي  كرث.  كتاب  اإعجاب  على  حاز  لطاملا 

وحدي. ومع اأنه جدير، بكل اإطراء ممكن حقًا كونه اإجنازاً؛ اإال اأنه ال ميلك اأن ميتع العني 

احلجارة  اأن  ذلك  اأ�شباب  من  يكون  وقد  البيئة،  هذه  مبثل  حماطًا  فنيًا  عماًل  لكونه  قطعًا 

ال�شاربة اإىل االأ�شفر البارد التي بني منها لها عالقة بق�شوره عن االإمتاع بعد اللون الرائع 

الذي تت�شف به املدافن ال�شخرية االأخرى.

يكمن اأقوى تاأثري تثريه هذه املدافن يف عن�رش املفاجاأة؛ فبعد �شعود طويل اإىل ما يبدو اأنه 

اأبعد بقعة واأ�شدها ناأيًا ت�شادف على ال�شخرة الطبيعية جرة هائلة منحوتة. فكيف و�شلت 

الدرب احلجري جتد  انعطاف يف  لتبدو عندئٍذ خيالية رائعة. وبعد  اإنها  اإىل هذا املكان، 

نف�شك على قمة مغطاة باحل�شائ�س واأوراق التوليب واأزهار الربية، حيث جتد معبداً كبرياً، 

اأ�شبه باملعبد منه باأي �شيء اآخر. وتدخل املكان بعد الأي، �شاعداً  واإذا قلت معبداً فالأنه 

ب�شعة كتل من احلجر، واإذ بك جتد نف�شك يف قاعة هائلة ال خمرج اآخر لها. ويف حمراب 
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ي�شادفك هناك جتد �شيئًا رمبا كان ي�شتخدم مذبحًا، وكل �شيء من حولك مقفر.

ال ميلك املرء اأن ينكر اأن لثقل الدير والكتلة العظمية التي يتكون منها بناوؤه �شحرهما، 

ولكنهما دون اخلزنة بكثري من حيث الفن، يقول ال�شيد فريغ�شون عند حديثه عن الدير 

عمود  تاج  فوق  الدوري  باالإفريز  اأ�شبه  هو  واإمنا  بالروماين؛  وال  اليوناين  باالأثر  لي�س  اإنه 

ب�شيط جداً. اأما عن اخلزنة فيكتب اأنها تتاألف من قبو مربع يزينه رواق معمد باأربعة اأعمدة 

كورنثية بالغة اجلمال، على واجهة مثلثية ذات اأثر اإغريقي. وهناك فوق هذا ثالثة اأبراج 

متفردة جداً، ي�شق على املرء اأ�شد امل�شقة اإدراك ا�شتخدامها ونفعها. والربج االأو�شط منها 

اأنه  لو  وا�شحًا  ا�شتخدامه  كان  ولرمبا  املدافن،  اأ�شكال  بني  جداً  ماألوف  و�شكله  دائري، 

اأكرث اأهمية، اأو انفرد مبكانه؛ ولكن ماذا عن الربجني على الطرفني؟ وبعد اأن يعر�س الراأي 

ارونز،  مدفن  مثل  اأبراج،  ذي خم�شة  مدفن  عن  ماأخوذين  كانا  رمبا  الربجني  هذين  باأن 

يختتم بهذه املالحظة حول اخلزنة فيقول: »لئن كانت اأ�شكال العمارة كلها رومانية فاإن 

التفا�شيل تبلغ درجة من الر�شاقة ومتانة الت�شميم عمومًا ما يحمل على القول باأنه البد من 

وجود تاأثري اإغريقي ما يف هذا العمل، واآية ذلك اأن الكتل ال�شخرية الباقية اأعلى اجلناحني 

من  اأ�شكال  ن�شخ  يف  م�شمميها  تدرب  �شاآلة  ومدى  مبكر،  كاأمنوذج  قدمها  مدى  تبني 

عماراتهم االعتيادية يف ال�شخرة«. 

ول�شوف جند اأن هذا الراأي يختلف عن تلك النظرة التي حملها دي ليني�س اأو الدكتور 

داملان؛ اإذ يقول عند حديثه عن ال�رشيح الكورنثي باأن ت�شميمه �شبيه باخلزنة غري اأنه اأدنى 

من حيث التنفيذ والتف�شيل، فهو »ينم عن قرن من التقهقر على االأقل، ولكنه يعر�س يف 

الوقت ذاته تكييفًا واأ�شكااًل من َقطع ال�شخر ال نقع عليها يف االأمثلة االأقدم عهداً«. 

ال ترجع عناية العرب ال�شديدة باخلزنة اإىل تذوق جمالياتها؛ واإمنا اإىل فكرة خاطئة هي 

اأن اجلرة التي تتوج القمة اآخر ما بقي من كنز اأك�شب البرتاء �شهرتها. ولذلك لطاملا كان 

يوجهون اإليها �شهامهم لكي ي�شعوا اأيديهم على هذا الكنز، وكان يف ذلك اأذى للجرة، من 

دون اأن يتمكنوا من اإطالق الدفق املوعود من الذهب اأو يدمروا وعاء الكنز املفرت�س.

لي�س من الع�شري اأن نرى كيف بلغ التاأثري االإغريقي البرتاء؛ فمن دم�شق وتدمر وهذه حمطة 
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مهمة للقوافل كائنة قبل اأن ي�شمع بها باال�شم االإغريقي، ومن حوران ومن املدن االإغريقية 

التي �شكلت �شلة  التجارة  اإىل طرق  التاأثري االإغريقي يت�رشب  الع�رش )الديكابولي�س( كان 

عرب  بلغهم  قد  التاأثري  هذا  كان  ذلك  وقبل  العربية.  وال�شحراء  اخلارجي  العامل  بني  و�شل 

اإنهم تلقوا درو�شهم االأوىل يف الفن االحتفايل من  مناف�شاتهم وامللوك ال�شلوقيني. ويقال 

اليونان، وي�شتدل من نقو�س قدمية اأنهم كانوا ي�شتخدمون االإغريقية واالآرامية.

وكان امللوك الذين �شادوا فيهم يعطفون على هذه املحاولة الثقافية، منذ عهد املوؤ�ش�س 

الظاهر لل�شاللة اأريتا�س )حارثة( االأول اإىل امللك رب ايل الذي يفرت�س باأن الرومان اأطاحوا 

به حني ا�شتولوا على »بالد العرب التابعة للبرتاء« يف العام 169 ق.م، وهو الذي جلاأ اإليه 

جا�شون، وكان االأنباط يومئٍذ ي�شادقون املكابيني. ثم خلفه ملك قوي يدعى اإروتيمو�س 

م امللكية. وكان حارثة الثالث- املعروف بـ »الفيلهيليني«  )حارثة الثاين( الذي يبدو اأنه دعَّ

)الهليني الهوى(، وحكم ما بني 85 حتى 60 ق.م- اأحد اأعظم الذين رعوا الثقافة اليونانية، 

كما اأنه ملك دم�شق وزاد كثرياً يف املناطق التابعة لالأنباط.

دائمًا  يلفظ  والذي  النبطية،  النقو�س  يف  هاريتاث  ون  يدَّ الذي  حارثة  ا�شم  اأن  ويبدو 

اأحد  اتخذه  ا�شمًا  قد غدا  اأقدم عهداً؛  اآخرين  يو�شيفو�س وكتاب  عند  االأول  النحو  على 

امللوك االأنباط. وهذا ما يجعلنا ن�شك اإن كان هوؤالء امللوك جميعًا - ونحن نعرف اأحد 

ع�رش منهم متعاقبني- من اأ�رشة واحدة؛ فحارثة الرابع الذي خلف عبادة الثاين قد تخلى 

ي�شاأله  الغ�شب حني مل  اأ�شد  القي�رش عندئٍذ  اينيا�س، وقد غ�شب  ا�شم  امللك عن  توليه  عند 

االإذن »قبل اأن ي�شتويل على احلكم«، مبا يوحي اأن املُلك كان اختياريًا. فاأر�شل حارثة كتابًا 

وهدايا اإىل روما، قوبلت بالرف�س بادئ االأمر، ومل يتم تقبل اإال فيما بعد. 

ولقد تقلبت م�شائر هذا املوقع املتقدم للح�شارة وتغري الو�شع متامًا على يد متاآمر داهية 

كان لطموحه اأثر الكارثة يف م�شري اليهود اأي�شًا. وتف�شيل ذلك اأن انتباتر االأدومي الذي 

كان مقيمًا يف البرتاء يف اأيامه االأوىل، وله يومئٍذ �شالت قوية بامللك، وب�شبب من اأغرا�شه 

ولدي  وهريكانو�س  اأر�شطوبول�س  بني  ال�رشاع  خلفها  دفينة  اأحقاداً  يوقظ  اأخذ  اخلا�شة 

الك�شندر ينايو�س، فاأقنع هريكانو�س باالإ�رشاع اإىل البرتاء لينال دعم االأنباط ع�شكريًا.
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�شورة ]مقابل �س 50 يف الن�س االنكليزي[ 

�رشيح اأب�شالوم، القد�س

ولكن هريكانو�س الذي مل يكن تطيب له احلياة العامة وي�شعد مبن�شب دون الزعامة مل 

ي�شرتح لهذه احلركة، ولكنه ترك انتباتر مي�شي اإىل البرتاء لريى كيف يكون اأمر البلد، فلما 

عاد انتباتر هرب معه من القد�س ذات ليلة، وقام بـ »رحلة كربى« اإىل البرتاء حيث ا�شتقبله 

امللك مرتفقًا يف ق�رشه.

ق�رشه! اأين كان هذا الق�رش، وماذا كان و�شفه؟ لعل هذا الق�رش كان ي�شبه البيوت يف 

حوران التي ما زالت اأثارها �شاهدة، ومل يكن الق�رش ليختلف عن هذه االأطالل كثرياً اإال يف 

مواد البناء، وال بد اأن ذلك البازلت االأ�شود ال�شلد- الذي ال يلني كان االأ�شلب يف املعاجلة 

من االأحجار الرملية االأنعم- قد تطور بال�رشورة بطراز خا�س به. 

اأن ي�شرتد اثنتي ع�رشة مدينة  اأر�شطوبول�س مقابل  ولقد وعد حارثة بقيادة جي�س �شد 

كان الك�شندر ينايو�س قد انتزعها منه. ويقول يو�شيفو�س اإن حارثة قاد جي�شًا من خم�شني 

األف فار�س وراجل �شد اأر�شطوبول�س، فهزمه يف معركة �شارية، ثم �رشب ح�شاراً على 

القد�س اأعانه فيه اليهود، وكانوا اإىل جانب هريكانو�س. فماذا حدث بعدئٍذ لو مل تتدخل 
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؛ فقد ظهرت روما على امل�رشح ودحرت جموع  روما؟ ولكن كان حتمًا ما حدث بعدئٍذِ

االثنني. 

ه اأحد القادة الع�شكريني اإىل �شورية، ويدعى �شكاورو�س، فاأر�شل  وكان بومبي قد وجَّ

اإليه الرجالن ال�شفارات للحكم يف اأمرهما، وعر�شا عليه ر�شوة مت�شاوية فقبل مبا اأر�شله 

باالن�شحاب لكونه عدواً  االأمر حلارثة  اأر�شطوبول�س الأن �شاحبها كان االأغنى، واأ�شدر 

لروما. وبعد معركة كانت االأخرية مع اأر�شطوبول�س دحر امللك النبطي الذي عاد وبقية 

جي�شه اإىل البرتاء، ولنا اأن نت�شور هوؤالء ي�شعدون م�شيق ال�شيق بروح خمتلفة كل االختالف 

عن الروح التي خرجوا بها.

واأما اليهود- فب�شبب من خالفاتهم الداخلية والتي ما كان يجب اأن تقع- فقد مكّنوا 

الرومان من اأن ي�شبحوا �شادة املوقف، ويقول يو�شيفو�س »تعود اأ�شباب هذا البوؤ�س الذي 

حل بالقد�س اإىل اإعالن كل من هريكانو�س واأر�شطوبول�س احلرب على االآخر، وهذا اأدى 

اإىل اأن خ�رشنا االآن حريتنا، واأ�شبحنا رعايا تابعني للرومان«. وكان بو�شعه القول اإن انتباتر 

كان �شبب هذه امل�شيبة؛ فقد كان �شديد االأثرة يف تعامله مع االأنباط، ومل ين�شد يف ذلك 

�شوى م�شلحته اخلا�شة، وا�شتخدم يف اأكرث من منا�شبة ملكهم و�شيلة له، واإن كان يبدو اأنه 

اأقر�س عبادة مااًل وواجه بع�س ال�شعوبة يف ا�شرتداد هذا املال. 

وملا عاد االأنباط اإىل البرتاء واجهوا العقاب جلراأتهم على يد القائد الروماين �شكاورو�س 

الذي اأر�شل على ما يبدو اإىل البرتاء، ولكن �شكل املكان مل يرق له، فعمد عو�شًا عن ذلك 

اإىل حرق كل ما �شادفه يف تلك املنطقة ودمّره، ومل يحمله على التوقف عن هذا اإال فدية 

معلومة من املال. وكان ذلك ع�شف وا�شح لكل ذي عينني؛ الأن الرومان كانوا قد انقلبوا 

يف النهاية على اأر�شطوبول�س واأقروا هريكانو�س كبرياً للكهنة وحاكمًا. 

البرتاء هيلينية، وخلفه  بتاأثريه �شارت  بالفيلهيليني والذي  امللقب  الثالث  تويف حارثة 

عبادة، وكان �شعيف الفكر والبدن، وترك ت�شيري االأمور اإىل رئي�س وزرائه �شلي )�شياليو�س(، 

ويذكر ا�شرتابو اأنه يف عهده اأر�شل الرومان قوة بقيادة ايليو�س جالو�س مزوداً بتوجيهات 

ليتعرف اإىل طبيعة االأر�س يف بالد العرب ال�شعيدة. وطلب اإليه اأن يعقد �شداقات هناك اأو 
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يقاتل �شكان بالد التوابل االأغنياء؛ اأي اأن يختار االأمر االأكرث ربحًا. فقرر القائد اأن يخو�س 

القتال فعقد مع االأنباط حلفًا، كي ير�شدوا جي�شه حني يخو�س يف هذه االأر�س املجهولة 

والقتال يف �شفوفه.

وكان �شلي هذا �شابًا ح�شن الطلعة وداهية ماكراً وطموحًا، وال يرعى حرمة الأمر، �شاأنه 

يف ذلك �شاأن هريود ذاته. ف�شار بالرومان وخا�س يف متاهات اأر�س يباب حيث ال ماء، 

املاكر قد  الرببري  اأن  الروماين  اإىل �شواطئ ال مرافئ فيها. وملا اكت�شف  اأ�شطولهم  ووجه 

غرر به و�شلله، اأماًل يف اأن يقتل بع�س اأعدائه وينهك الرومان باجلوع والعط�س وامل�شريات 

الطويلة؛ ثار غ�شبه ثورة عظيمة، ولكن �شلي متكن من االإفالت من العقاب اإىل حني، وال 

بز روما  اأنه  اأ�شوار مدينته، ظانًا  اإىل داخل  �شاملًا  اأن عاد  بعد  باأنه �شحك يف خلده  ريب 

بذكائه. 

تنقطع عن  اأخت تدعى �شالومة، وكانت ال  بالكبري  انتباتر وامللقب  وكان لهريود بن 

التاآمر على االآخرين من اأفراد تلك العائلة التي كان الود ي�شود بينها، وكانت �شالومة مطلقة 

مرتني وتقيم عند اأخيها، وحني قدم �شلي اإىل الع�شاء �شيفًا على اأخيها وقع يف هواها، فما 

اأن قابلت هواه مبثله، وعند تقدم خلطبتها من هريود قبلت من دون تردد،  اإال  كان منها 

ولكن هريود رف�س الأ�شباب خمتلفة، منها اأن �شلي رف�س اعتناق الدين اليهودي؛ وقال اإن 

العرب كانوا يرجمونه لو ِقبل باالأمر، فانتهت بذلك العالقة. اأما �شالومة التي اأُكرهت على 

الزواج من رجل ثالث، بعد �شهور قالئل، ومل يكن الرجل من خيارها؛ فلم تغفر لهريود 

�شلفه وم�شى �شلي يغتنم كل منا�شبة لي�شيق على �شديقه �شابقًا. 

وحني حاول هريود فر�س النظام والقانون يف جزء متمرد من بلده ذي االأق�شام االأربعة 

منح �شلي امللجاأ لع�شبة من الل�شو�س يف االأرا�شي النبطية، و�شجعهم على ا�شتباحة اأمالك 

هريود، كذلك رف�س �شلي ت�شديد مال كان هريود اأقر�شه لعبادة، ويبدو اأنه ا�شتوىل عليه. 

فجمع هريود قوة م�شلحة، و�شار بها لي�شرتد ما كان له من املال، وفر �شلي اإىل روما واتهم 

الرجل الكبري ب�شن حرب من دون موافقة من روما. وبذلك تكلل هريود بالعار وبات �شلي 

منت�رشاً، ولكن اإىل حني. فحني مات عبادة وتوىل احلكم اينيا�س الذي اتخذ ا�شم حارثة 
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الرابع ذهب رئي�س الوزراء ال�شابق الذي اأراد العر�س لنف�شه اإىل االإمرباطور والدمع يرتقرق 

يف عينيه، جملاًل بال�شواد، قائاًل اإن االأمور ال جتري على نحو ما ينبغي يف منطقة االأنباط، 

الذهبي  التاج  يرف�س  املتعجرف  الروماين  جعل  مما  التاج.  يف  احلق  ميلك  ال  حارثة  واأن 

اإليه حارثة، والكتاب الذي يعلن توليه العر�س خليفة للملك املتويف. والح  اأر�شله  الذي 

لبع�س الوقت اأن �شلي على و�شك الفوز يف لعبته اخلطرة. ولكن حني اأجريت التحقيقات 

و�شار �شلي متهمًا- اإن بحق واإن بباطل- ب�شلوعه يف موت عبادة مالت عقارب ال�شاعة 

اإىل االجتاه االآخر، ثم بعثت �شده الدعوى القدمية اأي�شًا باأنه �شلل اجلنود الرومان، فانقلبت 

االأمور على املتاآمر واأُعدم يف روما، بينما كان حارثة ي�شتعيد احلظوة، وغدا هريود اأقوى 

اأ�شباب  من  تخلو  ال  اإمنا  لها؛  �شيا�شية  داللة  ال  ق�شة  تنتهي  وهكذا  م�شى.  وقت  اأي  من 

اأجل  من  الذي  امللك  فيها  عا�س  التي  االأزمان  �شورة  من  �شيئًا  اإلينا  تنقل  الأنها  االهتمام 

�رشيحه اأو لالحتفال مبجده رمبا ُحفرت اخلزنة يف ال�شخر.
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�لف�سل �خلام�ص

�لبرت�ء قبل �حلقبة �لرومانيـة

كان انتباتر موؤ�ش�س االأجماد الهريودية، حاكم يهوذا كلها، وقد جعل من نف�شه �رشورة لي�س 

لروما غنى عنها، واقتدى به ابنه هريود الكبري يف خطواته اأ�شد االقتداء. ووجد االأباطرة 

الرومان اأنه من املفيد لهم اأن يكون رجل مثله ذا ثروات طائلة يف طاعتهم ورهن اإ�شارتهم، 

وال ريب باأنهم وجدوا فيه رجاًل خمل�شًا اأمينًا على م�شاحلهم وذا مواهب وطموح. 

ومل ين�س هريود االأدومي اأهله يف البرتاء البعيدة قط؛ فلقد ا�شتمر على �شداقتهم، وما 

انفك يقر�شهم املال حني يالئم ذلك اأغرا�شه، كما كان يف الوقت ذاته ال يرتدد يف قتالهم 

جلاأ  القد�س  على  املغدور  اأر�شطوبول�س  بن  انتغونو�س  ا�شتوىل  فلما  ال�رشورة.  تدعو  حني 

هريود اإىل البرتاء طلبًا لالأمان، وهو يف طريقه اإىل م�رش وروما. ثم عاد بالتاأكيد يحمل لقب 

ملك اليهود، ويف النهاية ا�شتوىل على القد�س مب�شاعدة من روما. 

االأنباط،  تواريخ  اأخرى ا�شطلعت بدور يف  امل�رشية �شخ�شية �شهرية  وكانت كليوبرتا 

ولقد ا�شتهوتها تلك البالد حني مرت بها يف طريقها اإىل �شورية، ف�شاألت مارك اأنطونيو 

اأنطونيو مل يجروؤ على تلبية مثل هذا املطلب  اليهودية والنبطية. ولكن  اأن مينحها املناطق 

الف�شفا�س، وال كان بو�شعه اأن يعر�س عن طلبها كل االإعرا�س؛ فاأقطعها ال�شاحل الفينيقي 

عدا مدينتي �شور و�شيدا، وهذا ا�شتثناء ت�شيق به النف�س جعل امللكة النهمة يف �شيق له ما 

ي�شوغه. كما قدم لها اأي�شًا جزءاً من االأرا�شي النبطية وااليتورية واأريحا التي اأجرتها الحقًا 

اإىل هريود.

راأى  فقد  القدمي؛  النيل  اأفعى  �شحر  قاوم  الذي  الوحيد  الرجل  كان  هريود  اإن  ويقال 

الرجل اأنها امراأة خطرة ومتعبة، بل م�شى اإىل حد ن�شح مارك اأنطونيو باغتيالها، واأحزنه 

اأن يكون هيام اجلندي العظيم بتلك امللكة قد حال دون اأخذه بهذا احلل الب�شيط، والذي 

يتبناه هريود دائمًا عند ال�شدة. فلما قدمت كليوبرتا اإىل �شورية قدم لها الكثري من الهدايا 

الثمينة، ثم رافقها اإىل حدود ملكها ومل مينعه ذلك من اأن يغتبط لفراقها. اأما كليوبرتا فقد 
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�شاقت بهذا املت�شلق االأدومي ال�شغري اإذ اأظهر اأنه داهية ي�شعب االإيقاع به، وحاولت اأن 

ترد له ال�شاع �شاعني بعد حني. 

وتف�شيل االأمر هو التايل: كان هريود يهيئ جي�شًا ملارك اأنطونيو لقتال اأوكتافيان حني 

تلقى اأمراً بتوجيه هجومه عو�شًا عن ذلك اإىل االأنباط، وكانت كليوبرتا امللهمة بهذا االأمر 

املفاجئ، وحجتها يف ذلك باأنها �شتجني من هذا الهجوم فوائد اأيًا كان املنت�رش يف املعركة، 

فاإنها  االأنباط  اإذا خ�رش  اأما  اأفادت من ذلك كثرياً وحازت على ملكه،  فاإذا خ�رش هريود 

�شتفوز عندئٍذ بالبرتاء، واالأرا�شي العربية التابعة للبرتاء؛ فاأر�شلت اأحد القادة ليكفل جناح 

اخلطة، ثم اأخذت تنتظر النتيجة. ولقد دار الرند؛ ولن تكون خا�رشة اأيًا كان الرابح. 

ينفر  اأنه  القائد، و�شادف  املعركة حني و�شل ذلك  الفوز يف  كان هريود على و�شك 

منه، وان�شم اإىل االأنباط ومعه تعزيزات، وحتولت املقادير اإىل �شاحلهم. ويف معركة اأخرى 

اإىل روما لي�رشح  اإىل اليهودية مكلاًل بالغار، ومنها توجه  اأحرز هريود ن�رشاً موؤزراً، فعاد 

الأُوكتافيان اأنه مهما بلغ ما يكنه الأنطونيو من حب فبمقدوره اأن يكن له مثل هذا احلب 

اأي�شًا. وهكذا مل تفز كليوبرتا ب�شيء يف النهاية، وبعد موتها اآلت ممتلكاتها اإىل هريود الذي 

�شم اإليه اأربعمئة من حرا�شها الغاليني، وال بد اأنه �شعر يف اأعماقه باأنه نال منها على املدى 

الطويل؛ واحلق اأن هذا كان �شاأنه مع معظم من كان له ات�شال بهم. 

اأنهم مل ي�شتهروا  اإال  اأن االأنباط قد انت�رشوا يف بع�س املعارك القوية،  وعلى الرغم من 

بو�شفهم حماربني، ورمبا يعود ذلك اإىل اأن قواتهم كانت اأقرب اإىل ال�رشطة املعدة بطبيعتها 

حلماية طرق املوا�شالت منها اإىل اجلماعة املقاتلة فعاًل.
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�شورة ]مقابل �س 58 يف الن�س االنكليزي[

امل�رشح يف البرتاء. واملدخل اإىل ال�شيق

عالقة  اأي  لها  فلي�س  بالدماء  امللطخة  العائلية  وماآ�شيه  ال�شيا�شية  هريود  حياة  ق�شة  اأما 

بالبرتاء، ولكن هناك �شلة جتعل االرتباط بينهما يربز اإىل املقدمة من جديد يف عهد ملك 

االأنباط حارثة الرابع. وقد علمنا اأن اأحد اأبناء الطاغية هريود ويدعى هريود اأنتيبا�س كان 

حمظوظًا؛ اإذ متكن من الهرب من �شورة اأبيه وغ�شبه، وتزوج بابنة ملك االأنباط، ولنا اأن 

نتخيل امل�شهد املاألوف والودي لالأمرية وهي تغادر ب�شالم ومعها بع�س االأمالك، وقد مثل 

اأمور  اإن الزوج العتيد كان بني جملة  اإذ  اإجنازاً عظيمًا من الناحية ال�شيا�شية،  هذا الزواج 

اأخرى ترتاخ اأي حاكم الربع من والية برياية ]حاكم اجلليل وملحقاته عرب االأردن[، وعا�س 

االثنان معًا حينًا، اأما كم طالت الفرتة فل�شنا ندري، وال ندري كذلك اإن كانت يف �شعادة 

اأم تعا�شة، اأو ولد لهما اأطفال اأم ال. ثم ا�شتدعي اأنتيبا�س اإىل روما الأمر ما، �شاأنه يف ذلك 

�شاأن االأمراء جميعًا وروما يومئٍذ حمور الكون.

هو  واإمنا  احلاكم،  املق�شود  ولي�س  فيليب،  اأخيه  لدى  عا�س  بروما  اأنتيبا�س  وحني حل 

فيليب اآخر، وزوجة فيليب هريوديا�س وكانت ابنة اأخته اأي�شًا، فوقع يف غرامها، ويبدو اأن 

املاأ�شاة اأخذت تتك�شف �رشيعًا، وانتقلت االأخبار ب�رشعة يف تلك االأيام، و�رشعان ما بلغت 
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م�شامع الزوجة التي كان الزوج قد تركها يف البيت اأن اأنتيبا�س وقع يف غرام زوجة �شقيقه، 

وعر�س عليها اأن تتخلى عن زوجها وتلتحق به يف فل�شطني. وقد قبلت هريوديا�س، ب�رشط 

اأن يرتك زوجته النبطية، قبل اأن تنتقل للعي�س معه، فوافق اأنتيبا�س على هذا ال�رشط، واأ�رشع 

فيليب  راأي  كان  ما  معلومًا  ولي�س  اجلديدة.  احلال  لهذه  يلزم  ما  الإعداد  بلده  اإىل  عائداً 

بهذا التدبري، اإمنا حني بلغت االأمرية النبطية هذه االأنباء ا�شتقر راأيها على االإ�رشاع اإىل اأبيها 

لتتفادى مذلة الطرد. فغادرت املنزل ب�رشعة، وكانت تق�شد الو�شول اإىل ]قلعة[ خماير�س 

�شتق�شي  باأنها  فادعت  اأبيها.  واأمالك  زوجها  اأمالك  بني  احلدود  على  الواقعة  )مقاور( 

هناك فرتة ق�شرية، ولكنها م�شت مبا�رشة، وجمعت ما لديها وهربت عرب احلدود حيث 

ا�شتقبلها رعايا والدها، وم�شت تنتقل من قائد اإىل قائد ومن ح�شن اإىل ح�شن حتى بلغت 

البرتاء. ولكم يود املرء لو يعلم مبا كان يجول يف خاطرها من االأفكار حني دخلت وهدة 

ال�شيق؛ وما اإذا كانت ممتنة اإذ ا�شتطاعت الهرب اأم كانت مكلومة الفوؤاد، وما اإذا كانت قد 

ا�شطحبت اأوالدها معها، اأم تراها عجزت عن اإ�شافة اإن�شان اآخر اإىل هذا ال�شباق الذي بداأ 

على هذا النطاق الوا�شع، واأُن�شي قبل اأن ينتهي مئة عام، وكل ما نعلمه اأنها اأخربت اأباها 

بحكايتها، واأن حارثة اأعلن احلرب على �شهره. 

ومرة اأخرى خرج االأنباط من البرتاء وهم عازمون على احلرب، وال بد اأنهم �شعروا اأن 

هريود اأهان اأمتهم. وخرج هريود اأنتيبا�س للقائهم، ورمبا كان يخاجله �شيء من اال�شطراب 

من  �شالومة  وابنتها  اجلديدة  زوجته  ا�شتقرت  وقد  االأحداث.  اتخذته  الذي  للمجرى 

زوجها االأول يف خماير�س، وكانت تلك االإ�شارات املتداولة عن زواجها التي يطلقها واعظ 

متطرف يدعى يوحنا ويو�شف باملعمدان وما تت�شمنه من اإهانات م�شدر اإزعاج للزوجة. 

وكان يوحنا رجاًل خطرياً له الكثري من االأتباع، وي�شهل عليه االإتيان باأي اأذى؛ فلديه هوؤالء 

االأتباع امل�شتعدون اأبداً لل�شري وراءه حيثما �شاء، ولذلك فقد اأودع ال�شجن بتهمة اخليانة 

العظمى. ولقد رق�شت �شالومة يومئٍذ ووعدها هريود باأن ينفذ لها كل ما تطلبه، ف�شاألته 

باإيحاء من اأمها اأن يقدم لها راأ�س املعمدان. وكان وقتًا ع�شيبًا مبعنى من املعاين، فقد خ�رش 

من  اجلزع  انتابهم  اأتباعه  اإن  حتى  نكراء،  هزمية  وكانت  االأوىل،  معركته  يومذاك  هريود 
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عواقبها. ثم اأعقب الهزمية زلزال جعل النا�س يجزعون ويقولون اإن الرب غا�شب، ويوم 

القيامة حل!.

اأن يتوقع املرء، ولكن الفرح مل يطل؛ فقد  ولقد �شعر االأنباط بغبطة الن�رش، كما ميكن 

األقى اأنتيبا�س مب�شاعدة من ال�شيطان وبعون من ج�شارته بال ريب خطابًا مدويًا يف جي�شه، 

الزوجة  �شعرت  واالنت�شار.  متامًا  القتال  يف  والتفوق  جديد  من  الهجوم  اإىل  دفعهم  مما 

لديها  كان  فقد  مهزومة؛  اأدراجها  فعادت  االنتقام  قوة  وجدت  حني  باالأ�شى  املهجورة 

اإذ ا�شتبدت  اأن الزوجني االآثمني ال ي�شلمان دائمًا من العواقب.  ما يجعلها تدرك الحقًا 

الغرية بهريوديا�س من اأخيها الذي غدا ملكًا، مما جعلها حتمل اأنتيبا�س على ال�شفر اإىل روما 

باأق�شى قدر ممكن من  املعتزمة  يعدان لرحلتهما  االثنان  اأي�شًا. وانطلق  تاج  ليح�شل على 

االقت�شاد يف النفقات؛ فالوقت مل يكن يت�شم بالبهجة ال�شديدة، لكن االأمر مل يقت�رش على 

التاج؛ بل وانتزع منهما حكم ربع الوالية، ومنحت لالأخ الذي باتت  اإعطائهما  رف�س 

حت�شده ملا ناله. ويذكر التاريخ اأن هريوديا�س اآثرت اأن تتبع زوجها اإىل املنفى بداًل من اأن 

تعود اإىل فل�شطني جمللة بالعار، اأما م�شري الزوجة االأوىل فاإن التاريخ مل يذكره. 

واالأمر الغريب اأن قلة قليلة فح�شب من النقو�س قد ظلت ثابتة على جدران املدافن، 

واأما النقو�س التي ُعرث عليها يف مدائن �شالح فغري ذات بال. وكان الق�شد منها جالء بع�س 

مهددة  وعالمات  املدفن،  يف  منهم  واملنحدرين  املوتى  بها  يتمتع  التي  القانونية  احلقوق 

قليلة  �شطور  وهناك  يتجاهلها.  من  كل  تخزي  قد  والتي  والالت،  ال�رشى  ذي  بلعنات 

وجدت يف الواحات تذكر باأنا�س غري ذوي اأهمية، ورمبا كانوا قد عا�شوا هناك اأو مروا 

باملكان مع اإحدى القوافل. ومن هذه الكلمات: »�شالم! عوي�شو بن فريو؛ حظًا �شعيداً!« 

ويرد يف نق�س الدعاء بالراحة ل�شعدو بن جعرم – البا - علي »ليذكر وينعم بال�شالم اإىل 

االأبد!«

ولقد ُعرث على نق�س يف غرفة يف البرتاء كان الو�شول اإليها ب�شلم، ويبدو اأنه ق�شد بهذا 

النق�س تكرمي ذكرى عبادة الثاين، ذلك امللك الك�شول واهن العزمية الذي ترك لوزيره �شلي 

حكم مملكته عنه. ولقد قامت له ديانة يف نهاية القرن االأول قبل امليالد، وكان من املاألوف 
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والنقو�س  اأنها كانت معبداً  الغرفة  اإ�شفاء االألوهية على امللوك، ويلوح من مظهر  ال�شائع 

املدونة هناك جتري على النحو التايل: 

»هذا متثال عبادة املقد�س الذي اأقامه جتا�س بن بطمون... ملك بن ويرثا رب حتا�س 

القائم على تل بطمون، جدهما، حلياة حارثة ملك االأنباط، ومالك، وعبادة، ورب اإيل، 

وف�س اإيل و�شعدت وهاجر اأوالده وحارثة بن هاجر، حفيده.... يف ال�شنة 29 من عهد 

حارثة ملك االأنباط، ليخيم ال�شالم عليه!«.

ويذكر اإربي ومانغلز يف كتابهما »رحالت يف م�رش وفل�شطني« اأن هذا النق�س مو�شوع 

يف مدفن واجهته وا�شعة وت�شميمه عربي وله اأربعة اأعمدة. ولي�س فيه �شيء تام �شوى اجلزء 

االأ�شفل.  باجتاه  االأعلى  من  بنوا  قد  املحليني  العمال  اأن  على  اآخر  برهان  وهذا  االأعلى، 

والنق�س على لوح م�شتطيل من دون اإطار اأو نتوء، ويتميز عن بقية ال�شطح باأنه م�شغول 

بدقة، وتربز االأجنحة من النهايات، وتاأخذ �شكل �شكني فاأ�س، وهذه �شائعة يف االألواح 

الرومانية واالإغريقية. ويبدو اأن املراد بها اأن تكون موا�شع تلقي اللوالب اأو االأربطة، ولئن 

كان اللوح كله حمفوراً يف ال�شخر القا�شي؛ فاإن هناك لطخات ت�شادف يف املكان الذي 

�رشبت فيه امل�شامري الكبرية الإعطاء القطعة مظهر قطعة م�شتقلة. واحلروف ح�شنة القطع 

وحمفوظة جيداً نظراً للواقية التي تتوافر من القو�رشات البارزة. 

ويقدم بليني وديودو�س �شيكولو�س روايات خمتلفة عن احلياة يف البرتاء حني كان ظل 

ا�شرتابو:  فيقول  حريتها؛  املدينة  من  تنتزع  اأن  قبل  اإمنا  املدينة،  عتبة  عند  حم�شو�شًا  روما 

»تدعى عا�شمة االأنباط البرتاء، وهي تقوم على بقعة حماطة ومدعمة ب�شخر اأمل�س وم�شتو، 

لال�شتهالك  املاء  بينابيع  الداخل حافل  االنحدار، ومن  و�شديد  مقطوع  اخلارج  من  وهو 

وال�شيما  �شحراء،  املطوقة  املنطقة  هذه  خارج  الريف  ومعظم  احلدائق.  و�شقاية  املنزيل 

ناحية اليهودية. واإن تكن هذه اأق�رش طريق اإىل اأريحا فاإن الرحلة اإليها ت�شتغرق ثالثة اأيام 

اأو اأربعة....وهي حتكم اأبداً من ملك ينتمي اإىل �شاللة ملكية....وللملك وزير هو اأحد 

املرافقني وي�شمى اأخًا، وتتمتع البالد بقوانني ممتازة يف اإدارة ال�شوؤون العامة.
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�شورة ]مقابل �س62 يف الن�س االنكليزي[

ال�رشيح الكورنثي، وال�رشيح ذو الطبقات الثالث، البرتاء

وجد  اأنه  م�شتغربًا  يل  يروي  اأن  و�شديق-  فيل�شوف  وهو  اأثينودور�س-  اعتاد  وقد 

الغرباء كثرياً  اأن  يقيمون هناك، والحظ  اآخرين  الرومان و�شواهم وغرباء  من  كبرياً  عدداً 

البلد هوؤالء ال  اأهل  البلد؛ ولكن  اأهل  بينهم ومع  فيما  الدعاوى والتقا�شي  ت�شتغرقهم  ما 

ين�شغلون بالتخا�شم فيما بينهم قط ويعي�شون يف �شالم ووئام«. 

وكان اأثينودور�س فيل�شوفًا رواقيًا، ويظن عمومًا اأنه من اأهل َكنانة بالقرب من طرطو�س، 

ويقال اليوم اإنه ُولِد بالبرتاء قرابة العام 80 ق.م. ولكن الرجل كان على اأي حال على معرفة 

جيدة باملدينة ال�شخرية. وكان اأثينودور�س ذا حظوة عند اأوغ�شط�س قي�رش، وقد اعتاد اأن 

يتكلم بحرية تامة معه، ويذكر اأنه اأ�شار على االإمرباطور اأن يكرر حروف الهجاء قبل اأن 

يديل براأي يف قول �شدر ومل يقع موقعًا ح�شنًا عنده.

وهناك �شواهد على اأنه كان لدى روما خمططاتها للبرتاء منذ مرحلة مبكرة؛ فقد كان 

ثراء  عن  رائعة  حكايات  ويروون  يعودون  االأنباط  مع  جتارة  لهم  كانت  الذين  الرومان 

01- Moden Mnsyea.indd   49 3/12/09   11:35:11 AM



50

امللوكية؟  البرتاء  يف  يتحدثون  كانوا  تراهم  فماذا  هناك.  ا�شتقر  منهم  وكثري  القوم  هوؤالء 

وال�شلوقيني  البطاملة  بني  االأزلية  اخلالفات  زادتها  التي  طبعًا  ال�شيا�شة  يف  يتحدثون  كانوا 

تعقيداً، ثم هناك حال ال�شريفة والب�شائع التي كانت تاأتي بها اأحدث القوافل القادمة من 

االأنباط واحلمرييني يف  يتداولها احلر�س  نتف  املتداولة  االأحاديث  امل�رشق. ولرمبا زاد من 

واحة من الواحات كالُعال، مما يقع بني واليتني، ويطول عندئذ حديث ال�شائعات ب�شعة 

دقائق اأخرى، ورمبا بلغ حارثة اأخبار من دم�شق باأن احلاكم هناك قد اأمر باحتجاز واعظ 

�شباك  اأُنزل من   اأن  بعد  الظالم،  متمرد يدعى بول�س، ثم كيف فر من �شجنه حتت جنح 

�شجنه يف �شلة. 

وكثرياً ما كان حارثة يلجاأ اإىل العرافني حني ُتعر�س له ق�شية ذات �شاأن؛ فعندما كان 

فتيليو�س يزحف اإىل البرتاء �شاأل امللك عن نتيجة الهجوم، فجاءه اجلواب اإن فتيليو�س لن 

يدخل البرتاء، واأنه يف وقت قريب �شيموت هو اأو من اأوفده. ولقد اأوقف فتيليو�س زحفه 

يف منت�شف الطريق، وقفل عائداً بعد تلقي نباأ وفاة االمرباطور تيربيو�س.

مل تقت�رش اآثار االأنباط على البرتاء وما حولها وح�شب، ففي حوران بنوا البيوت واملعابد 

التي ك�شف عن اآثارها دي فوغو، وال�شيما يف معابد �شي وال�شويداء. ولئن كان االأنباط 

قد عمدوا اإىل ن�شخ اأمناط اأمم اأخرى، فاإنهم مل يقت�رشوا على اأخذ فنونهم عن �شورية وم�رش 

ذلك  اأي�شًا، ومع  �شخ�شيتهم  بتفرد  تتميز  اأعمالهم  كانت  واإمنا  واليونان وروما،  وفار�س 

فقد اكت�شى فن االأنباط ب�شيء من ال�رشق، كما ات�شمت ت�شوراتهم باالت�شاع واحلرية يف 

الغالب يف معاجلة التفا�شيل. ومن غريب االأمر اأن يكون قد قدر لهذا ال�شعب الذي بداأ 

حياته مقلداً اأن يوؤثر يف اأ�شاليب الفن الروماين وامل�شيحي يف �شورية فيما بعد؛ فقد كانت 

تعالج االأ�شكال الكال�شيكية- وهي اأ�شيلة من حيث البناء والزخرفة، كما يف كل مكان يف 

�شورية- بقدر من احلرية اأكرث من اأي بقعة اأخرى، من دون الت�شحية بذلك الطابع الذي 

كان مبعث ال�شحر يف العمارة اليونانية واليونانية - الرومانية اجليدة.

ولقد ا�شتخدم االأنباط التاج الذي اأتى به املعماريون يف البرتاء يف اأعمدة مدافن املدينة 

هذه  اأن  اإىل  و�شافينياك  جو�شان  الدومينيكيان  الراهبان  ويذهب  تقريبًا.  ا�شتثناء  دون  من 
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ولل�شكل  خا�شة،  اأ�شكال  ثالثة  وهناك  النبطية.  العمارة  يف  مظهر  اأبرز  ت�شكل  التيجان 

االأب�شط قرنان عند الزوايا وزائدة م�شتديرة يف االأعلى، ثم هناك طراز اآخر ذو خملب حتت 

القرون يف�شلها عن بع�شها جتويف، وطراز ثالث يقع عليه املرء يف معظم املدافن الكربى. 

ولهذا تاج مزدوج يت�شكل اأولهما بف�شل قالب فوقه تاج عمود من طراز نبطي خال�س. 

ويظن ال�شيد ديوالفوي اأن هذه االأ�شكال م�شتمدة بال ريب من طراز فار�شي، اأما ال�شيد 

دي فوغو فيجدها ن�شخًا فجة من التاج الكورنثي فح�شب. 

وقد كان املعماريون االأنباط اإذا خرجوا بت�شميم تاج لعمود ثابروا عليه لذا جنده يتكرر 

مرة بعد مرة يف البرتاء؛ بل اإن التاج املزدوج ي�شتمر اإىل ما بعد االحتالل الروماين. 
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�لف�سل �ل�ساد�ص

�لبتـر�ء �لرومانيـة

ا�شتوىل الرومان على البرتاء يف العام 106 ميالدية، وزادت قلياًل معرفتنا بق�شتها؛ فيبدو 

اأن االأنباط بذلوا الكثري يف الدفاع عن حرياتهم، وحافظوا على ق�شم من حوران ردحًا من 

الزمن بعد الهجوم االأول. ولكن اأهايل البرتاء غدوا بعدئذ مثل الرومان متامًا، وازدهرت 

مدينتهم، وا�شتمرت التجارة على حالها من االزدهار حتت توجيه الرومان؛ فقد �شق الغزاة 

طرق  �شق  ذلك  تبع  ثم  االأحمر،  والبحر  البرتاء  بني  ربط  الذي  وهو  الطرق  اأ�شهر  اأحد 

اأخرى. كذلك ا�شتعا�شوا عن البيوت النبطية باأخرى من طراز اأكرث اأهمية، و�شيدوا قو�شًا 

عند مدخل ال�شيق وبوابة ثالثية ]بوابة الن�رش[ ومعبداً، وتبدو هذه املباين العامة يف حو�س 

احلال مع روما يحظى  الطرقات. وكما هو  اآثار  روؤية  ما زال ميكن  وادي مو�شى حيث 

دين املنت�رش باملراعاة، وجند اإبيغانيو�س )130-190م( يكتب عن مهرجان جرى يف البرتاء 

احتفااًل بكعبو وذي ال�رشى. 

زار هدريان البرتاء واحتفل بالزيارة ب�شك قطعة نقد معدنية نق�شت عليها عبارة برتاء 

اأدريانا »Adriane Petra«. ولعل اأعظم الرخاء الذي عا�شته البرتاء كان يف نهاية القرن االأول 

امليالدي، اأما القرون التالية فقد كانت فيها البرتاء مركزاً للتجارة، ثم ما لبثت اأن انحدرت 

اأهميتها حني حتولت طرق القوافل، وحل البحر حمل الياب�شة طريقًا اأثرياً، ثم حني �شعد جنم 

تدمر بو�شفها مركزاً مهمًا وطريقًا مف�شاًل للقوافل.

اجلرة  ف�رشيح  الرومانية؛  احلقبة  اإىل  الكال�شيكية  بعد  املرحلة  يف  القبور  معظم  تنتمي 

غاية يف االأهمية، وذلك ب�شبب ب�شاطته ومهابة طرازه وعلو املو�شع الذي يحتله، فهذا 

ال�رشيح يقوم على ارتفاع مئة قدم فوق وادي املعبد، وال ريب باأنه معبد ولي�س �رشيحًا، 

فهو يطغى على امل�شهد باأعمدته ال�شخمة امللت�شقة باجلدار التي ت�شند �شاكفًا يتخلله �شبه 

اأعمدة �شغرية، ي�شكل واجهة مثلثة ت�شتند اإليها اجلرة. وواجهة املعبد منحوتة من ال�شخر 

الوردي، اأو بلون لهب النار االأحمر اجلميل، وتقوم على من�شة مربعة ت�شتند بدورها اإىل 
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اأن عدد املهند�شني الذين ا�شتغلوا يف  تكوينات مقو�شة ذات طبيعة �شخمة جداً. وال بد 

االأول  القرن  اأقدم من  لي�س  اإىل عهد  يعود  تاريخ  اإىل  املاأثرة كان كبرياً، وي�شري  اإجناز هذه 

امليالدي. والو�شول اإىل املعبد يتم بارتقاء درج عظيم، وهذا الدرج كما البنى اجلانبية يف 

بلياقة بدنية ح�شنة متكنه من  اإذا كان املرء يتمتع  اإال  حالة من اخلراب، وال ميكن ارتقاوؤه 

ال�شعود. 

نافذة  وفوقها  الثالثية،  االأخاديد  تتخلل  برتو�س  مزين  الباب  يعلو  الذي  وال�شاكف 

ومثلها ثالث نوافذ يف الطابق العلوي، ويف الو�شط متثاالن يتميزان بالنحت الغائر. وهناك 

اإىل اليمني والي�شار من ال�رشفة املرتفعة ممر من االأعمدة ذات الطراز االأيوين، يربز من حائط 

�شخري ي�شكل جانبًا من ال�شياج، وهذا املعلم البارز حديث العهد يف البرتاء، اأو باالأحرى 

بقايا البرتاء التي نعرفها قبل احلقبة الرومانية. وال ريب اأنه كان يف البلدة والوادي الكثري من 

مثل هذا املعلم لكنها اختفت من اأمامنا.

وعلى  ال�شقف  يف  رائعة  لونية  تاأثريات  ذات  �شخمة  وا�شعة  غرفة  الداخل  يف  وجند 

التجزيع فجميل  يرتكه  الذي  قزح  قو�س  اأما مظهر  زواياها.  بدقة حفر  وتتميز  اجلدران، 

جداً، وثمة نق�س يفيدنا باأن املعبد كر�س كني�شة يف عهد »االأ�شقف جا�شون وافر التقدي�س« 

يف العام 477 ميالدية.

وال�رشيح ذو الطوابق الثالثة ]ال�رشيح امللكي اأو �رشيح الق�رش[ يف حالة عطب �شديد 

االأخرى.  االأبنية  معظم  من  نالت  مما  اأكرث  منه  نالت  التي  والطق�س  الزمن  عوامل  ب�شبب 

كفاية  ترتفع  ال  عليها  �شيد  التي  ال�شخرة  اإن  اإذ  اكتماله؛  عدم  من  االأعلى  الطابق  ويعاين 

هو  كما  ملعبد  ت�شميمًا  ولي�س  روماين،  ق�رش  عن  �شورة  املعبد  وهذا  الت�شميم.  ليكتمل 

معهود اأكرث، وما زال فعاًل النموذج الفريد من نوعه يف البرتاء. وكان الفر�س قد اعتادوا 

لقبورهم، ولكن ذلك مل يكن عادة رومانية قط.  الق�شور لكونها مداخل  بناء واجهات 

ويقول فريغ�شون اإنه �شبيه مبن�شة العر�س يف بع�س امل�شارح االإغريقية االأقرب عهداً، 

01- Moden Mnsyea.indd   54 3/12/09   11:35:12 AM



55

�شورة ]مقابل �س 68 يف الن�س االنكليزي[

معبد اجلرة، البرتاء

ولو كان قرباً فاإن ذلك »اإحدى اأمت ال�شالالت يف تطبيق العمارة االإغريقية على مدى 

اأبواب �شخمة، ويحيط بكل باب عمودان، وكل باب  اأربعة  ال�شفلي  الزمن«. وللطابق 

يوؤدي اإىل اأربع غرف؛ ويعلو العمود االأو�شط واجهات مثلثة، واالأعمدة اخلارجية حتيط 

بها واجهات مقو�شة م�شتديرة. وثمة �شاكف اأو اإفريز ي�شند الطابق االأو�شط، وعلى وجهه 

ثمانية ع�رش عموداً �شغرياً وبع�س النوافذ. اأما الطابق االأعلى وهو مبني من احلجر في�شنده 

�شاكف مربع.

اأعمدة  ثمانية  ال�شفلي  وللطابق  اخلزنة،  عن  رومانية  ن�شخة  الكورنثي  ال�رشيح  يعد 

كورنثية، بينما ي�شم الطابق االأعلى املقام وبروزين اثنني اأقل �شاأنًا، ويركب على ذلك كله 

اجلرة املعتادة. وهناك قرب اآخر بالغ الدقة هو قرب احلاكم الروماين �شك�شتيو�س فلورنتينو�س 

وعليه نق�س بالالتينية، وتبني الواجهة مدخاًل اأ�شا�شيًا حماطًا باالأعمدة وعلى الواجهة املثلثة 

راأ�س امليدوزا وعقاب با�شط جناحيه. 

ويظهر اأحد اأ�شد ما تتميز به املعامل الرومانية على اأو�شح نحو عند االرتقاء اإىل الدير؛ 

فبالنظر عرب الوادي ي�شاهد املرء عرب واد �شحيق �شيق معبداً يفنت العني، وهذا ينت�شب على 
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م�شطبة وا�شعة، ت�شفي عليه االأعمدة ال�شامقة والواجهة الب�شيطة مهابة يزيد منها موقعه. 

اأخذته عن �شري  اأعر�شت عن ال�شعود وفح�س هذا املعبد؛ �شاأقتطف ههنا و�شفًا  والأنني 

الك�شندر كينيدي؛ اإذ كتب يقول: 

»اإن ن�شب االأ�شد- وهو اأحد املعامل الكال�شيكية القليلة، �شاأنه يف ذلك �شاأن الدير على 

الطرف الغربي من البرتاء- غرفة مائدة ]يف املنزل الروماين وبها ثالث اأرائك تر�س على 

�شكل حدوة ح�شان[، ولي�س مدفنًا، االأ�شود مو�شوعة يف نتوءات منخف�شة على كل طرف 

من املمر. ولوجوه التيجان النبطية بني القرون بع�س التزيينات من اللفافات يف االأعمدة. 

ويحمل االإفريز راأ�شني للميدوزا، واأربع حلي �شغرية مزخرفة ببتالت الورد، ووا�شح على 

العموم اأن هذا الن�شب من زمن متاأخر. ولكنه من امللحوظ جداً اأن املاآدب التي كانت تقام 

ههنا تت�شل بعبادة ذي ال�رشى، الذي يقوم رمزه على �شخرة مل�شاء على الطرف االأي�رش 

اأنه من  اأم  الرومانية،  اإىل احلقبة  تاريخ امل�رشح يرجع  اإن كان  املوؤكد  املمر. ولي�س من  من 

زمن حارثة الثالث حني كان التاأثري الهيلين�شتي قويًا يف البرتاء، ولكن من املعروف جيداً اأن 

االإغريق كانوا يرون يف امل�رشح حاجة �رشورية؛ بينما كان الرومان يوؤثرون املدرج الذي 

يكون هذا  اأن  يرجح  فاإنه  ال�شارية، ولذلك  والوحو�س  االإن�شان  بني  املباريات  فيه  جتري 

البناء قد �شيد يف زمن اأ�شبق.

من  املتزايد  والعدد  الرومان،  اجلنود  وح�شور  احلكم  تغريرُّ  عن  وبعيداً  البداية-  يف 

امل�شتوطنني الرومان- ثمة فارق عظيم يف طابع احلياة يف عا�شمة االأنباط؛ قد ال يكون 

ظاهراً على ال�شطح، فلطاملا كانت روما تلوح يف االأفق فتفر�س اجلزية، بل تطلب اإمدادها 

بالرجال للقتال يف �شفوف جيو�شها، ثم ازدادت الو�شائج ارتباطًا بني البرتاء وروما بعد 

اأن مت �شمت �شورية وعدت مقاطعة رومانية، وغدت القد�س مدينة رومانية تعرف با�شم 

بتجارة  التحكم  اإىل  تتطلع  طوياًل  زمنًا  داأبت  قد  روما  وكانت  كابيتولينو�س«.  »ايليو�س 

املفتاح  تنفيذ م�رشوعها حاملا متكنت من اال�شتيالء على  اإىل  اأنها م�شت  يبدو  ثم  ال�رشق، 

املوؤدي اإىل بلوغ هذا الهدف. وكثرياً ما كان ي�شار اإىل روما على اأنها القوة التي حدت 

من �شاأن قبائل بدو ال�شحراء، وما زالت الطرق يف االأر�س اليباب تدل عليها �شواهد من 
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خطوط اجلنود الرومان واأحيانًا على االأحجار يف تلك البقاع. فما زالت الدروب املمهدة 

ذات احلدود املعلومة ب�شواهد من احلجارة اأو قطع البازلت ال�شوداء هنا وهناك. وال ريب 

اأن  اأما  االأقل.  اإىل حني على  املنطقة، ولو  الذي عم  الرخاء  اأفادت من حالة  التجارة  باأن 

الرومان اأدركوا على املدى البعيد الطابع اخلا�س للتجارة، اأو كان هذا �شاأن العرب الذين 

ن�شوؤوا يف مناخ التجارة اأكرث مما تعلموها؛ فق�شية اأخرى.

لقد كانت القوافل جتري على مدار ال�شنة طوال عهود، وهي تقطع الطرق القدمية من 

اإىل م�رش وفل�شطني و�شورية،  الطرق  تتفرع  البرتاء، حيث  العربي و�شباأ لتحط يف  اخلليج 

وتتوقف يف اأر�شينوة وغزة و�شيدا و�شور والقد�س ودم�شق واأماكن اأخرى عديدة لي�شت 

يف مثل �شهرة تلك املدن. 

�شورة ]مقابل �س 70 يف الن�س االنكليزي[

م�شهد من �شف االأعمدة يف معبد اجلرة، البرتاء

واملوؤكد اأن امل�شيحية دخلت البرتاء واملنطقة املحيطة بها يف وقت مبكر، ومن املرجح اأن 

الرومان- وكانوا ذوي اأفق وا�شع يف مو�شوع ديانات ال�شعوب االأخرى، اإال اإذا تدخلت 

يف اأمرها ال�رشاعات ال�شيا�شية، كما كان احلال مع اليهود- قد تركوا قدراً معينًا من احلرية 

للطائفة اجلديدة؛ بل من املحتمل اأن يكون بطر�س احلواري قد عا�س يف البرتاء يف ال�شنوات 

الثالث التي اأم�شاها يف املنطقة وراء االأردن قبل بدء ر�شوليته. وقد �شارت البرتاء يف القرن 
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الرابع مركزاً اأ�شقفيًا، ولكن لي�س لدينا ما يدل على الزمن الذي عني فيه اأول اأ�شقف.

م�شائر  ومعها  حتول،  يف  كانت  ذاتها  الرومانية  االإمرباطورية  اأن  مالحظة  من  والبد 

مت �شورية اإىل االإمرباطورية البيزنطية،  البرتاء؛ فعندما انق�شمت االإمرباطورية ق�شمني �شُ

الوقت  يف  املقدمة  اإىل  برزت  بينما  عظمى،  قوة  امل�شيحية  باتت  ق�شطنطني  قيادة  وحتت 

مراكز  و�شارت  الكربى  الع�رش  اليونانية  املدن  وحتولت  الفر�س.  عند  النار  عبادة  ذاته 

اأهمية  اأن  االأول. ذلك  التجارة  ا�شتيطان رومانية ذات رخاء عظيم، وكانت تدمر مركز 

البرتاء بداأت تنحدر تدريجيًا قبل الكارثة؛ فزالت خ�شو�شيتها القومية وطويت تقاليدها 

القدمية، وحتولت جتارتها اإىل قنوات اأخرى، واأخذت تغرق يف الظالل. ثم اختفت فجاأة 

يف النهاية. وتوقف عندئذ �شك العملة الذي بداأه حارثة الثالث، ومل يعد هناك مع بداية 

القرن ال�شابع حديث عن مدينة ال�شخر، وميكن اأن يكون خ�رشو الثاين الفار�شي قد ا�شتوىل 

على املدينة وعمل نهبًا يف كهوف الكنوز فيها. 

فهل يا ترى تكون فار�س قد بداأت بتدمري البرتاء؟ وكيف كان هذا الدمار التام الذي 

اإجابات  منلك  ال  اأ�شئلة  اإنها  بالرخاء؟  تنعم  كانت  التي  العرب  بالد  عا�شمة  بالبرتاء  نزل 

عنها؛ لقد اختفت البرتاء من التاريخ متامًا، كما لو اأن التاريخ اأ�شدل �شتاره على امل�رشح. اأما 

املمثلون – الرومان امل�شتعمرون واالأنباط الذين اتخذوا طابع الرومانية الأنف�شهم - فقد 

اختفوا اأي�شًا، ومل يرفع اإال القليل من ال�شتار قبيل قدوم ال�شليبيني يف االأيام االأوىل من القرن 

الثاين ع�رش.
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�لف�سل �ل�سابع

�لقلعـة �ل�سليبيـة

ي�شمون  ال�شليبيون  كان  كما   -  selah �شيال  اأو  ال�شغري  مو�شى«  وادي  »ق�رش  اإن 

احلال يف  ال�شخم كما هو  بالعمل  يكن  مل  البرتاء-  امل�شلة يف  تل  بنوه على  الذي  احل�شن 

بع�س احل�شون االأخرى التي �شيدوها يف تلك املرحلة تقريبًا. ولكن البد اأنه كان على قدر 

كبري من القوة الأ�شباب يت�شل بع�شها باملادة التي ُنحت منها هذا احل�شن، ف�شاًل عن علم 

الهند�شة الذي بلغه بناته، ف�شاأن الهند�شة اأن تتطور �رشيعًا يف اأوقات احلرب، ولذلك كان 

بني الفرجن مهند�شون ع�شكريون ومل يكونوا ياأبون عن اأخذ العلم عن الرومان والبيزنطيني 

الذين �شبقوهم. 

البلد  ذلك  كان  حني  لهم  مواتية  حلظة  يف  فل�شطني  اإىل  و�شلوا  قد  ال�شليبيون  كان 

التعي�س يخو�س كعهده حربًا اأهلية، وكان اآخر الغزاة يومئذ ال�شالجقة االأتراك الذين اأ�ش�س 

اإمرباطوريتهم ال�شلطان طغرل بيك، يف العام 1038. وكان هوؤالء قد ا�شتولوا على االأرا�شي 

اإمرباطورية االإغريق القدمية، واجتاحوا  التي كانت يف ملك اخللفاء يف بغداد وجزءاً من 

�شورية واأ�شعلوا فيها �رشبًا من حرب الع�شابات. ولقد اأ�شاب ال�شليبيون يف بداية االأمر 

توفيقًا عظيمًا، ولو اأنهم مل ي�شتولوا على البلد كله؛ بل احتلوا مناطق معزولة منه، لكنهم 

�شموها اإىل بع�شها على نهج االإغريق يف توحيد الواليات بو�شاطة طرق ع�شكرية �شقوها 

التي تتميز بها،  البلدة  اإىل  اإمارة  اإمارات ن�شبوا كل  اأربع  البداية  يومذاك. وقد �شكلوا يف 

وهي: اإمارات الرها واأنطاكية وطرابل�س والقد�س. 

ثم ق�شمت االإمارات اجلديدة اإىل اقطاعات، واأقاموا يف تلك البقاع الكنائ�س واالأديرة 

والقالع، كما �شيدوا قالعًا ثانوية كان الغر�س منها حماية خطوط االت�شال. وكان للمدن 

الرئي�شة اإقطاعاتها التي قامت على النظام االإقطاعي الذي كان له �شداه احل�شن يف ال�رشق. 

وكان الهدوء ي�شود العالقات بني امل�شيحيني وامل�شلمني حني ينتهي القتال، وقد اأدى هذا 

واأخذوا  ال�رشقيني  لبا�س  يلب�شون  بدوؤوا  قد  الزمن  من  بعد عقد  امل�شيحيني  اأن  اإىل  الو�شع 
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الكثري من عاداتهم بعد اأن كانت هذه االأمور تبدو لهم يف البداية غريبة. 

ال�شليبيني  تر�شيخ  بعد  اخلوف  على  يبعث  من  فل�شطني  غرب  �شكان  يكن  مل  وهكذا 

الأقدامهم كما كان �شاأن االأتراك وعرب البادية املتململني. وقد مات غودفروا دو بويون 

البطل الرقيق امل�شاعر، الذي رف�س اأن يتوج ملكًا حيث عذب امل�شيح ومات، وتوج �شقيقه 

بلدوين- الذي مل يكن يقيم وزنًا ملثل هذه االأمور- ملكًا على مملكة القد�س الالتينية يوم 

عيد امليالد عام 1100 يف بيت حلم ذاتها. وكان بلدوين هذا رجاًل ذكيًا �شجاعًا وذا همة 

عالية، واآية ذلك اأنه حني راأى اخلطر يتهدده على اجلانب االآخر من االأردن خرج بنف�شه 

ليقيم الدفاعات عن ممتلكاته يف الغرب، وي�شتطلع اإمكانية امتالك اأرا�س يف ال�رشق. ويقول 

غيوم دوتاير ]وليم ال�شوري[- وهو اأول موؤرخ يعتمد العلم يف تاريخه، بلغته الفرن�شية 

اجلميلة التي كانت م�شتخدمة يف القرن الثالث ع�رش والتي حر�س النا�رش على االإبقاء عليها 

يف الطبعة احلالية من كتابه:

 »Li rois desiroit mout a acroistre son roiaum et larger en cele partie« ويق�شد بـ 

cele partie( coele- Syria( اأو ما ي�شميه الفرجن »la Syria sobale« �شورية املجوفة: 

ر لبلدوين االأول اأن يجمع  كان ال�شليبيون قد بلغوا فل�شطني يف �شيف 1097، ومل يقدَّ

التي  ال�شوبك  لقلعة  االأ�شا�س  واأقام  امليت،  البحر  عندئذ  وقطع   ،1115 العام  حتى  جي�شًا 

اأ�شماها اجلبل امللكي Mons Regalis الأن من بناها ملك. 

اأما احل�شن الذي قام على ه�شبة مرتفعة تطل على منحدر حاد �شحيق فكان اختياره 

ح�شنًا الأنه ي�رشف على طريق احلج. وكان ال�شليبيون- ف�شاًل عن جباية االأموال من احلجاج 

والتجار- ال يتورعون عن نهب قوافل امل�شلمني؛ لذلك كانت اأوىل املهمات االآن
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�شورة ]مقابل �س 76 يف الن�س االنكليزي[

الدير، البرتاء

ال�شيطرة على طرق التجارة، بعدما دخل امل�شيحيون اللعبة بهمة اأي�شًا، وكانت تلك 

الطرق هي التي ا�شتخدمها االأتراك يف تقدمهم للهجوم. 

ال�شائع،  اال�شم  Montreal وهو  مونرتيال  اأو  ال�شوبك[  ]قلعة  امللكي  اجلبل  هناك  كان 

ويعرف كذلك با�شم ح�شن مونرتيال »Crac de Montreal«، وهي عبارة يفرت�س بها اأن 

تكون م�شتقة من كراك�س charax االإغريقية، وتعني »وتداً« اأو »خازوقًا«. وكان هذا املعنى 

الفر�شان«،  الطريق ما بني حم�س وطرابل�س، »قلعة  التي حتمي  العظيمة  للقلعة  ي�شتخدم 

قلعة احل�شن، »le Crac des Chevaliers«، فالكراك�س Kerax ا�شتقاق اآخر، ولكن اال�شم 

احل�شن  بنية  ب�شبب  عليه  ا�شطلح  ما  يذكر هو  ما  كثرياً  الذي  ال�شحراء«  االآخر »�شخرة 

ال�شخرية، كما اأن ا�شم البرتاء م�شتق لل�شبب ذاته. وهذه احل�شون على اختالفها يرد ذكرها 

يف ع�شور خمتلفة بو�شفها الـ »Crac« ال�شخرة، االأمر الذي من �شاأنه اإثارة االلتبا�س ما مل 

يكن اال�شتقاق جليًا.

الفاكهة  اأ�شجار  تكرث  حيث  ال�شوبك،  حول  االأرا�شي  من  الكثري  بلدوين  �شم  ولقد 

�شودهامي  لودولف  اأن  حتى  االت�شاع  من  احل�شن  من  الثالثة  االأ�شوار  وكانت  والكرمة، 

الذي زارها ما بني 1336 و 1341 راأى من اخلارج �شخرة تفجرت منها ثالثة ينابيع، ويف 

01- Moden Mnsyea.indd   61 3/12/09   11:35:12 AM



62

الو�شط كانت ُتزرع الذرة مبا يكفي احلامية هناك مدة عام، ويف الداخل كانت هناك عرائ�س 

الكرمة. وبينما كان القرن الرابع ع�رش يقرتب من نهايته ا�شُتبدل باحل�شن ال�شليبي ح�شن 

اإ�شالمي اأ�شغر كثرياً من احل�شن االأ�شلي، ويف القرن املا�شي )القرن التا�شع ع�رش( هدمه 

اإبراهيم با�شا. 

الفر�شان  وجعل  احل�شن،  على  ال�شيطرة  مهمة  الفر�شان  اأحد  اإىل  بلدوين  اأوكل  ولقد 

االآخرين حتت اإمرته على اأن يوفر اجلنود املوؤن، ثم ق�شمت االأر�س على مذهب االإقطاع، 

بني املحاربني املقدمني. ويف العام 1116 نزل امللك اإىل اإيليم )اإيلة( عند خليج العقبة حيث 

يبدو اأنه اأقام هناك قاعدة للتجارة البحرية. وقد جاء اإىل هذه املنطقة الراهب ثيلمار الذي 

بداأ الكتيب الذي و�شعه عن رحالته بالقول: اإنه رفع ال�شليب تكفرياً عن خطاياه، وكان 

اإن جزيرة  العام 1217، وراح ي�رشب ع�شا الرتحال يف االأر�س املقد�شة؛ فيقول  ذلك يف 

قد  كانوا  الذين  امل�شلمني  ُملك  ذلك يف  قبل  كانت  ال�شليبيني-  ملك  وهي يف  جراي- 

جعلوا منها �شجنًا الآالف امل�شاجني من خمتلف االأقوام. وال بد اأن بلدوين قد مر يف ذهابه 

واإيابه بالبرتاء، فقد كان يعتزم بناء ح�شن هناك ليزيد من منفعة تلك املنطقة.

اإن املرء ليتوق اإىل معرفة اأي انطباع كانت تخلفه البرتاء لدى اأولئك الرجال الذين طاملا 

�شهدوا باأعينهم الغريبة الكثري من الغرائب؛ اإمنا مل ي�شاهدوا قطعًا غوراً �شحيقًا كهذا يف�شي 

اإىل مدينة خربة تبدو كاأنها نزلت من القمر. فماذا بقي من املدينة الرومانية؟ اأتراها اختفت 

حتت ركام الزمن؟

اأم كثرياً، ومهما كانت االأفكار التي  اأكان ما بقي ليده�س القادمني اجلدد قلياًل  �شواء 

راودت عقولهم وهم يتقدمون �شعوداً على الطريق لتفتي�س املكان، بحثًا عن مكان مالئم 

لكونه  مهمًا جداً،  اأمراً  التاريخ  منظور  من  و�شولهم  كان  يلي:  ما  فاملوؤكد  لبناء ح�شن؛ 

يردم الفجوة ما بني �شقوط البرتاء يف القرن ال�شاد�س واكت�شاف مدينة املدافن من جديد 

يف القرن التا�شع ع�رش. واالأكرث من ذلك اأن هذه املدينة حتر�س املخيلة؛ يا ترى اأ�شار عي�شو 

على اأر�س ال�شيق املنفتح، اأم اأنه قطع هذا الطريق فوق دابة، اأو لعل مو�شى قد �شار واأبناء 

اإ�رشائيل على خطاه وهم يف التيه. ثم كم جاء االأنباط وغادروا وهم يركبون دروب الوادي 
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ال�شاقة، و�شار هريود على الدرب وهو م�شغول البال بحبك املوؤامرات اأو االأحابيل الإحباط 

موؤامرات يحيكها خ�شومه. ولطاملا جاء املعماريون اليونان وامل�رشيون والبابليون والفر�س 

يف  وم�شوا  جيل،  بعد  جياًل  القوافل،  ب�شحبة  وملة  وعرق  لون  كل  من  النا�س  وح�شود 

مواكب ال تنتهي على هذا الطريق. وكانت خوذات جنود الفيالق الرومانية تتالأالأ حتت 

اأ�شعة ال�شم�س حني يت�رشب عمود من النور عار�س عرب املمر، واالآن جاء االأمري البورغندي 

واأتباعه من بالد عديدة، ي�شدهم اإىل بع�شهم رمز ال�شليب الذي كانوا ي�شعون ر�شمه على 

ردائهم وترو�شهم. 

ثمة بقايا حل�شنني اثنني يف البرتاء؛ ولكن اأحدهما- وهو الذي ا�شتخدمه ال�شليبيون- 

كل  من  به  حتيط  حتته  واالأخاديد  عال  احل�شن  وهذا  اخلبثة.  من  ال�رشقي  ال�شمال  اإىل  يقع 

االأطراف، وقد و�شع اأحدهما لي�شكل خندقًا يجعل االقرتاب من احل�شن من ناحية ال�رشق 

تكاد  فهي  اأي�شًا،  االأبعد  الطرف  على  ال�شخور  االأخاديد يف  ُحِفرت  كذلك  م�شتحياًل. 

�شويت  ه�شبة  فوق  احل�شن  ويقوم  االأعلى.  اإىل  االرتقاء  معها  وي�شتحيل  �شاقولية  ت�شبح 

على ال�شفح ال�رشقي، وكان اإىل الغرب من اخلندق �شور بارتفاع ال�شدر من قامة الرجل 

ما زال بع�شه قائمًا. وهذا ال�شور يبداأ فوق وهدة الوعرية، من بناء مربع ال�شكل وي�شتمر 

اأُقيم على قمة تل ب�شكل م�شطنع.  حتى طرف اخلندق. وي�شاهد هنا، بعد، �شور دفاعي 

وجدران ال�شور هنا �شميكة جداً وذات طاقات ودرجات توؤدي اأحيانًا اإىل م�شتوى اأدنى. 

واإىل اجلنوب من اجلدار ترتاجع اله�شبة، وهنالك درج حمفور يف ال�شخر يف�شي اإىل م�شطبة 

اأدنى، ومن جديد واإىل االأ�شفل يف�شي الدرج اإىل اخلندق. واخلندق الذي ميتد من ال�رشق 

اإىل الغرب تق�شمه اأربعة اأ�شوار متقاطعة، وهو مغلق عند حده ال�رشقي جدار �شخري. 

تبني اأجزاء من ال�شور واآثار اأبراج قوية مربعة موا�شع حدود احل�شن اجلنوبية، وهناك 

زال  وما  القوطي،  الطراز  وفق  �شغرية  كني�شة  مدخله  من  قريبًا  الغربي  اجلنوب  اإىل  يقع 

حمراب الكني�شة قائمًا، وحتت الكني�شة هناك �شهريج ماء ي�شل اإليه املرء عرب ممر هو �رشداب، 

وهو قالب مت�شالب غري تام، وله ثقب ميكن بو�شاطته جر املاء اإىل امل�شلى.

ومن املعامل البارزة يف هذا احل�شن الربج املحفور يف ال�شخر، وهناك حتت هذا الربج 
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برج اآخر م�شتدير وبقايا اأ�شوار حيث كان ثمة قنطرة متحركة تعلو اخلندق اأمام احل�شن، 

وترفع لت�شد فتحة بابه وقت اخلطر. باالإ�شافة اإىل قنطرة متحركة اأخرى ميكن اإنزالها فوق 

املدخل عند املمر امل�شقوف الذي يف�شي اإىل ال�شيق.

ولعل  العجب،  من  ما  ب�شعور  الف�شيح  االأفق  ي�شت�رشفون  كانوا  ال�شليبيني  اأن  ال�شك 

ومن  القدمية،  الطقو�س  من  جزءاً  كانتا  اللتني  الغام�شتني،  امل�شلتني  عند  وقفوا  قد  هوؤالء 

بعدهما معامل غام�شة ل�شحراء اقتحمت امل�شهد، اأو يحدقون يف »املوقع املقد�س« الغريب 

ومذبحه الكبري والرتتيبات اخلا�شة بالقرابني. وال �شك اأن ترك تاأمل الطبيعة وهي يف اأروع 

اأحوالها، والطبيعة الب�رشية وهي يف حال من الن�شوة مع اإراقة الدم بو�شفها عبادة، من اأجل 

االنق�شا�س على اإحدى القوافل ونهبها؛ كان اأمراً يجدد قوى االإن�شان العادي.

لقد اأ�شبح ال�شليبيون االآن يف و�شع ي�شمح لهم بفر�س االإتاوات على كل عابر على 

طرق التجارة، كذلك �شار هوؤالء ينخرطون بكل حما�س يف امل�رشوعات التجارية. وغدت 

من جديد يف  وُبعث  العلم  ا�شتيقظ  وكما  ال�رشق.  �شحر  مرة  الأول  عندئٍذ  تدرك  اأوروبا 

اإ�شبانية حتت تاأثري امل�شلمني املغاربة؛ كذلك بلغت مباهج االأعمال الفنية والفاخرة اأوروبا 

بف�شل التعاون احلثيث بني ال�شليبيني وامل�شلمني. 

مل تكن التجارة يف اأوج ازدهارها من قبل، كما هو حالها يف ذاك الوقت؛ فقد افتتحت 

املدن الواقعة على �شواطئ البحر االأبي�س املتو�شط عالقات جتارية وامل�شتوطنني الالتني يف 

فل�شطني؛ وهكذا ات�شل ال�رشق البعيد والغرب. وامتدت االمتيازات لتبلغ موانئ املتو�شط 

ران اإىل اأوروبا، والكتان واحلرير  ونال ال�شليبيون مزايا موؤكدة؛ فكان القطن وال�شوف ي�شدَّ

يف حالتيهما اخلام والن�شيج. و�شار حرير دم�شق مو�شع اإقبال �شديد، وا�شتد الطلب على 

التوابل من بالد العرب، وبداأ ظهور اجلمال وهي حتمل ال�شكر و�شباغ النيلة والزعفران 

والتوابل والعقاقري، وما هذا اإال غي�س من في�س مما يخرج من بالد العرب وفار�س، وحتمله 

اجلمال على طرق يعود تاريخها اإىل اأقدم الع�شور، وثم ت�شحن هذه الب�شائع اإىل اأوروبا. 

وقد ن�شط البنادقة- وهم دائمًا يف املقدمة يف كل ما يت�شل بالتحف الفنية اأو التجارة- يف 

قلياًل،  واإن  كثرياً  كان  اإن  املفيدة  الب�شائع  من  ذلك  �شوى  وما  الن�شاط،  اأ�شد  املجال  هذا 
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ووجدت خمتلف اأنواع ال�شجاد واملطرزات واالأعمال الفنية والكتب النادرة طريقها اإىل 

االأ�شواق االأوروبية.

بانيا�س ومنابع نهر االأردن،  بالقرب من  فيالة  يقام كل عام معر�س عند بحرية  وكان 

وهناك كانت القبائل العربية تقيم م�شاربها، ومعها اأرتال من جمالها وما حتمله من الب�شائع، 

بعد اأن تكون رمبا قطعت مئات االأميال عرب ال�شحراء من اليمن ال�شعيد اإىل البحر امليت، 

العربي،  اخلليج  �شواحل  من  اأو  االأحمر  البحر  �شواطئ  من  القوافل  هذه  وردت  لرمبا  اأو 

متجاوزة البرتاء وال�شوبك، وعلى طول طريق احلج على خط واحد مع البحر امليت، حتى 

تتجاوز ربة عمون وجرا�شا ودرعا املعروفة اآنذاك با�شم اإدريا. وكان هناك- �شوى التجار 

يق�شدون مكة، الأن مواقيت  الذين  ال�شليبيني- ح�شد غفري من احلجاج  العرب ووكالء 

ال�شوق تتماثل دائمًا مع موعد احلج. 

ولي�س من املرجح اأن يكون ال�شليبيون بناة ح�شن الوعرية باأكمله؛ بل يرجح اأن يكون 

ثمة �رشب من التح�شينات �شابق لهذا احل�شن. والبد اأن العمل قد ا�شتغرق �شنوات عديدة 

حتى اكتمل على كل حال، حتى لو ا�شتطاع املعماريون ا�شتخدام بع�س االأ�شوار من قطع 

ال�شخر، وحتى لو اأعانهم على اأمرهم الت�شكيل الطبيعي الأرا�س مرتفعة حماطة باالأخاديد. 

من  فيها  االإفادة  عليهم  ينبغي  الوقت  من  ن�شبيًا  ق�شرية  مدة  كان  لديهم  ما  اأن  عن  ف�شاًل 

موقعها اال�شرتاتيجي واأ�شوارها القوية. 

ولقد كان هناك يف وقت ما �شيء من الرتدد يف حتديد ما اإذا كان احل�شن قائم حقًا يف 

البرتاء، اأم اأنه يف اجلوار منها وح�شب. وال �شك باأن غيوم دي تاير كان وا�شحًا حول هذه 

النقطة؛ فقد ذكر اأن ق�رش مو�شى قد ا�شتوىل عليه الفرجن بقيادة برتو�شي كوميتي يف هجوم 

عام 1144، وكان يومئذ يف قب�شة امل�شلمني. وظل يف اإمرة الفرجن حتى ال�شنة التي كان فيها 

اال�شتيالء على القد�س؛ اأي يف �شنة 1189. 

وبعد هذا التاريخ تال�شت البرتاء، ويف العام 1265 وبعدما اأ�شبح ال�شلطان ]الظاهر[ بيرب�س 

قائداً للكرك قدم اإىل البرتاء وت�شلق الطريق ال�شعبة، ون�شفها درج ون�شفها االآخر ممر، وقد 

اأعجبه عمل ال�شليبيني ال�شيئي احلظ، وعندئٍذ اأ�شدل ال�شتار حقًا على ذلك امل�شهد. مدينة 

01- Moden Mnsyea.indd   65 3/12/09   11:35:12 AM



66

واأجمات وادي مو�شى، وكاأمنا  الرمال احلمراء  متامًا حتت  تاريخها ودفن  انق�شى  مدافن 

ما م�شى مل يحدث قط، والبرتاء راقدة طوال ال�شنني حتى كانت بداية القرن التا�شع ع�رش. 

املدينة  لدخول  ذريعته  هارون  اإىل  قربانه  بوركهاردت  قدم  اأن  منذ  عام  مئة  م�شت  فقد 

املحرمة، ومنذ ذلك احلني قام اأولئك القلة من الذين حملوا اأنف�شهم على االهتمام باآثار 

قوم بادوا واأجنزوا يف هذا الكثري، ولكن البرتاء لن ت�شلم اأ�رشارها حتى ي�شمح بحفريات 

البرتاء بعد هذا  النقاب يف وقت قريب عن  اأن يرفع  فلناأمل  وتنقيبات على نطاق وا�شع؛ 

الزمن الطويل.
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�لف�سل �لثامن

�لكــــرك

ترب�س يف اأعايل قمة جبل �شاهق بني البحر امليت وال�شحراء اأطالل قلعة عظيمة تخرتق 

اأفق ال�شماء. وهي ال تبدو خرائب للوهلة االأوىل؛ فاالأ�شوار ما تزال قائمة، وحماطة اأحيانًا 

باالأبراج الدفاعية، وتبني معامل ال�شور املرتامي االأطراف املوقع الذي كان ذات يوم ح�شنًا 

وقلعة لل�شليبيني. واإذا نظر املرء من بعيد وجدها على ال�شكل ذاته الذي ال بد اأنه كانت 

عليه اأيام بهائها االأوىل. وما زالت هذه العمارة االآن كعهدها يومذاك تهيمن على املناطق 

التي متتد قرابة الثالثني مياًل حتى البحر امليت. باالإ�شافة اإىل اأنها تهيمن على الطريق الذي 

القوي  مبوقعها  �شاخمة  تزال  وما  ال�شحراء،  يف  احلجاج  لطريق  املقابل  االجتاه  يف  ينحدر 

اجلبلية  العزلة  الزمان. وو�شط  �شوى  اأن مينحه  الذي ال ميلك  االأمر  بقوتها، ذلك  فخورة 

هذه تبدو القلعة حية مبا يف املباين القدمية من حياة غريبة تتجاوز الوجود الزائل الأجيال 

من الرجال.

ينت�شب مهيمنًا فوق  الذي  ال�شخر  الوتد من  نحن االآن يف قلب موؤاب، و�شط ذلك 

البحر امليت، م�شكاًل عائقًا عظيمًا وخطًا طوياًل م�شتويًا هو اأحد اأجمل امل�شاهد التي ميكن 

روؤيتها من القد�س، حني حتيل ال�شم�س الغاربة ال�شخرة اجلرداء اإىل �شدمي كاحلجر الكرمي. 

اأقل، ولكن ال ريب باأنه  اأثر عزلتها  اأ�شد تطرفًا كان  واإذا قدمت من البرتاء حيث امل�شهد 

ب�شيء على كوكب  اأ�شبه  فهو  االإطالق خمتلف؛  كله على وجه  وامل�شهد  بدائي ومهيب. 

لي�شت  يقع- على مرحلة  اأن  للمرء  واإن كان ميكن  واألوانه خمتلفة كل االختالف،  اآخر، 

بالبعيدة كثرياً، اأي يف ممر اأرنون- على هذا ال�شخر االأحمر ذاته. 

ال�شعور بعامل ميت؛  امللتهب، وذهب معهما  الوردي واالأحمر  البرتاء  لقد ذهب لون 

فداخل هاتيك االأ�شوار ال يخلو من احلياة اإذ ال تزال تقف بلدة الكرك احلديثة، والدرب 

املتلوي الذي ينحدر من كتف تل يغو�س اإىل واد يعرت�شه �رشير نهر يف زوايا قائمة قبل اأن 

ينحدر اإىل تلك البلدة. وهناك رجل يتبع اثنني من اجلمال، وثمة فتيان �شغار يرعون قطيعًا 
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من املاعز ذي اللون االأ�شود؛ ون�شادف على جانب الدرب- عند القو�س الذي يقود اإىل 

ممر مقنطر كان ذات يوم املدخل الوحيد اإىل القلعة- بع�س الن�شاء العربيات. واملنطقة ذات 

اأخاديد ووهاد ملتوية امل�شار تتخلل جبالها املتجهمة، ووديان خ�رشاء واإ�شارات اإىل اأر�س 

ذات فالحة وزرع. والدرب الذي يعرت�س الفج بج�رش من احلجر طريق جيد، ويخل�س 

املرء بانطباع- حتى قبل اأن يدخل الكرك- باأن الرخاء �شائد يف املنطقة.

كان اأول ما �شمعنا بالكرك من خمتلف املراجع يت�شل مبا يرد عن قرب موؤاب يف العهد 

اإىل ملك  اإتاوة  يدفع  موؤاب كان  ]مي�شاع[ ملك  مي�شا  اأن  امل�شدر  فنعلم من هذا  القدمي؛ 

اإ�رشائيل هي: »مئة األف من احلمالن ومئة األف من الكبو�س ال�شاأن مع ال�شوف«. وبعد 

موت اأحاب ثار واأفلح يف اأن يجعل اإ�رشائيل يف خدمة موؤاب مدة ثمانية ع�رش عامًا. وكل 

املاآثر التي اأتت ملي�شاع بالن�رش حمفورة على حجر موؤاب ال�شهري الذي اكت�شف يف ديبون 

يف القرن )التا�شع ع�رش( املا�شي، وقد اأ�شقط الهزائم التي ُمنَي بها.

ولو اأخذنا بالروايات التي اأوردها الكتاب املقد�س فاإن ملكي اإ�رشائيل ويهوذا كادا اأن 

ميوتا من �شدة العط�س، ثم بعدما ارتويا من املاء الذي قدمه لهما اإلي�شا ]الي�شاع[ اأحلقا �رشبة 

اأنه كان واثقًا  اأهلها، وكان معروفًا عن مي�شا  موجعة مبي�شاع، ودمرا موؤاب وق�شيا على 

كذلك من اأن ربه كمو�س �شيوجه خطواته يف املعركة وميكنه من الن�رش؛ �شاأنه يف ذلك �شاأن 

االإ�رشائيليني املوؤمنني باأن اهلل �شوف يهبهم الن�رش، وهذا ما جعله ينذر ابنه لي�شحي به لربه 

حني ظهر اأن االأحوال ت�شوء. وقد دمر االإ�رشائيليون مدن موؤاب ومل يبقوا اإال حجراً واحداً 

يف قرب حرا�شت ]قرب حار�س[، وهو ا�شم اآخر لـ »قرب موؤاب«، وفيه ما يوحي ب�شلة ما با�شم 

امللوك االأنباط الذين كانوا �شاللة احلارث. 
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�شورة ]مقابل �س 86 يف الن�س االنكليزي[ 

على م�شارف الكرك

وال �شك اأن اأ�شعيا اأخذ بعد الهزمية يغني »وقر موؤاب. ليلة قهرت مدينة موؤاب دمرت، 

وليلة قهر ح�شن موؤاب دمر، قد �شعدوا اإىل معبدهم وديبون اإىل امل�شارف للبكاء. موؤاب 

بامل�شوح يف  راأ�س قرع وكل حلية مق�شو�شة. حتزموا  نبو وميدابا. يف كل  يولولون على 

�شوارعهم. كل ُيولول على ال�شطوح وال�شاحات ويفي�س بالبكاء«. ]نبوءة اأ�شعيا، الف�شل 

اخلام�س ع�رش، العهد القدمي[. 

�شاأفتهم،  ا�شتئ�شال  موؤاب وكمو�س ويجب  قد حق على  الذل  اإن  اإرميا  النبي  ويقول 

ذلك اأن هذه احلرب التي ت�شن عليهم ال يق�شد بها اإخ�شاع عدو متعجرف ا�شتعاد اأر�شًا 

كانت اإ�رشائيل قد انتزعتها منه، واإمنا هي حرب دين عازم على الق�شاء على الوثنية واآلهتها 

الزائفة.

وال بد اأن موؤاب كانت دائمًا حم�شنة منيعة اإىل حد ما مهما يكن من اأمر �شادة النجد 

القرن  امل�شهد يف  اختفوا من  فقد  املوؤابيون  واأما  �شاخمة.  فوقه  الذي تقف  ال�شخري هذا 

اإرميا  النبي  التي قدمها  الن�شيحة  الثاين قبل امليالد، ولرمبا غدوا من �شكان الكهوف بعد 

التي  كاحلمامة  وكونوا  موؤاب،  �شكان  يا  ال�شخور  بني  واأقيموا  املدن  »اتركوا  م�شتهزئًا: 

تع�ش�س يف اأطراف فم الهوة«. ]نبوءة اإرميا 48: 28 العهد القدمي[ 

لكن ما يهمنا هنا لي�س تلك ال�شذرات من تاريخ موؤاب؛ بل تاريخ ال�شليبيني االأقرب 

كائنة  اأ�ش�س  على  وارتفع  االأول  قام  حيث  والقلعة،  احل�شن  بناة  وهم  وال�شبابي،  عهداً 

اأ�شاًل. 

وقد مات امللك بلدوين االأول يف العام 1118؛ اأي بعد �شنتني من بنائه احل�شن يف البرتاء، 
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النظام  وتدعيم  ال�شخمة،  باالأعمال  عهده  ات�شم  الذي  الثاين  بلدوين  عمه  ابن  خلفه  ثم 

االإقطاعي الذي ر�شخ جذوره يف ال�رشق بي�رش �شديد. وقد تزوجت ابنته ميلي�شاند من فولك 

كونت اأجنو، الذي كان يومئٍذ يف ال�شتني من عمره، واختري ملكًا خليفة لبلدوين الذي امتد 

حكمه من العام 1131 حتى 1144، ومات من دون اأن يخلف وليًا للعهد، ويعد عهده فرتة 

باهرة يف تاريخ مملكة القد�س الالتينية. اأما القالع الكربى على ال�شاحل يف �شمال وغرب 

فل�شطني فقد قامت على نقاط اإ�شرتاتيجية، اإذ كانت توفر احلماية لبع�شها بع�شًا، وتت�شل 

والبرتاء  مونرتيال  طريق  فل�شطني عن  لغرب  احلماية  ولزيادة  ع�شكرية،  بطرق  بينها  فيما 

وقلعة اأهمون، كما تقرر تعزيز املوقع القوي اأ�شاًل واملعروف با�شم �شخرة ال�شحراء، واإن 

كان اال�شم )La Pierre du Desert( اأكرث اإلفة عند الفرجنة.

تاأ�ش�شت قلعة الكرك يف وقت متاأخر من عهد فولك؛ اأي رمبا يف العام 1140، على يد 

نبيل كبري من نابويل كان حامل كاأ�س امللك بلدوين الثاين. وي�شميه غيوم دوتاير »باين لو 

بوتييه«، وكان يوقع بهذا اال�شم خمتلف الوثائق؛ مثل �شهادة بلدوين الثاين ب�شفته �شاحب 

مونرتيال، و�شهد قانون غيوم دى بوري ب�شفته �شاحب طربية يف عام 1132، كما كان 

بن�شرينا، ولعله  با�شم  امللك فولك  قانون  العام 1136  با�شمه »باين«؛ ولكنه وقع يف  يوقع 

ا�شم العائلة، نظراً الأن الطابع االإيطايل يغلب عليه هنا اأكرث من باين، ويرجح اأن يكون هذا 

حتريفًا اإفرجنيًا.

منح باين لوبوتييه اإمارة الكرك؛ فبنى القلعة العظيمة فيها، ولعله اأفاد من التح�شينات 

التي كانت من قبل، ثم �شيد بعدئٍذ حت�شينات اأخرى على اأ�ش�س رومانية، وكان الرومان 

ي�شمون الكرك اأماتروم لقربها من العمونيني اأكرث من انتمائها اإىل املوؤابيني، اأما اليونانيون 

فاأ�شموها ت�شاراغموبا، اأي الوتد، اأو خازوق موؤاب. اأما ما عرفت به عند االأنباط فال تذكر 

الوثائق اإال اإذا كان حري حار�شيت، غري اأن املعروف اأنها كانت اإحدى ح�شونهم اأيام كانوا 

يف ذروة �شلطانهم، ورمبا كانت مدينتهم الرئي�شة قبل ا�شتيالئهم على البرتاء.

كان للكرك يف االأ�شل مدخالن؛ هما ممران مقنطران حمفوران يف ال�شخر، اأما القو�س 

الذي ينت�شب عند فتحة النفق الذي يف�شي اإىل الطريق العايل احلايل ثم اإىل برج بيرب�س فمن 
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اإىل جنب، وميكن  ب�شعة رجال جنبًا  اإال مبرور  ي�شمح  الرومان، واملمر �شيق وال  اأ�شغال 

اإغالقه متامًا عند احل�شار.

تنت�شب الكرك على ه�شبة �شخرية ترتفع ثالثة اآالف ومئة وخم�شة ع�رش قدمًا فوق 

�شطح البحر، ويف�شلها عن التالل املجاورة وهاد �شيقة، بينها واد ي�شل بني حديه ج�رش 

الوديان حقول تزرع بالذرة، واأرا�س للرعي تت�شل  ال�شت. وهناك يف حميط  وادي عني 

هناك  فاإن  ونائية؛  برية  الناحية  تلك  طبيعة  كانت  ولئن  املنخف�شة.  التالل  بع�س  ب�شفوح 

مناطق خ�شبة اأي�شًا. 

يتجه الدرب نحو تلة جا�شئة تف�شي اإىل بلدة الكرك احلديثة، واأبرز العمائر فيها بناء وا�شع 

كبري، يقف منفرداً، واأح�شب اأنه كان مدر�شة، وبع�س البيوت من احلجر ال�شلد، منها مقرا 

حمافظ الكرك وال�شيخ ومنزالهما. واأبعد من هذه االأبنية هناك اأطالل القلعة، واأول انطباع 

امل�شهد. واالأحجار  اللون وات�شاع  البناء عظيم احلجم؛ والثاين �شحر  اأن  املرء  يتولد لدى 

الكل�شية التي ت�شكل االأ�شوار لها لون الق�شدة ال�شفراء الدافئ بفعل الزمن وحرارة ال�شم�س 

واأثر االأمطار والرياح؛ ومن االأ�شوار اخلربة العديدة تتدىل النباتات املتعر�شة واملت�شلقة. ومن 

بعيد ت�شاهد على ال�رشفات املفرجة تالل اليهودية ال�شحيقة الوردية اللون، على الطرف 

االأبعد حلو�س تتالأالأ مياهه ذات اللون الفريوزي هو البحر امليت. واإن هذا امل�شهد اللذيذ 

النائي وال�شماء ال�شديدة الزرقة والرمال الدافئة وال�شخر الذي تزيده ال�شم�س بهاء، هذا 

كله ما يعرب عنه الر�شم الذي لن تزيده الكلمات اإ�شافة. ولقد راأينا عند النظر من مواقع 

ويت�شع، وكان هذا  ينفتح  النهر وهو  و�رشير  والوادي  للجبل  رائعة  م�شاهد  اأخرى  ممتازة 

االإح�شا�س الطاغي ذاته يغلب على م�شهد اأر�س مرتامية ومعامل قمم جبل خالبة. 

اإن اأطالل القلعة االإقطاعية القدمية وتوابعها لتثري يف النف�س العجب حقًا ل�شخامتها، 

اإىل  االأ�شلحة  منها  ت�شوب  التي  الفجوات  ذات  امل�شقوفة  واملمرات  الغذاء  وم�شتودعات 

العدو حني يقرتب، واالأبراج واجلدران التي ت�شل بينها؛ لت�شهد جميعها على العناية التي 

حامية  اإطعام  ال�شهل  باالأمر  فلي�س  وتدعيمها.  لبنائها  احل�شينة  الهامة  القلعة  بناة  اأوالها 

اأ�شد ح�شار  احلال يف  كان  كما  الزمن،  من  �شنتني  املدنيني طوال  من  تام  كبرية، وح�شد 
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عانت منه الكرك واآخره، وي�شهل و�شف اإدارة هذه امل�شتودعات خا�شة حني يتذكر املرء 

االأحوال القا�شية التي البد من مواجهتها يف زمن احلرب امل�شتمرة؛ اإذ اإن الكرك كانت يف 

و�شع املهيمن على طرق القوافل التي يتلهف امل�شلمون لل�شيطرة عليها، وكم من حماوالت 

ُبذلت لال�شتيالء عليها وانتزاعها من ال�شليبيني. 

باأنه واد �شيق �شحيق مي�شي ملتفًا متعرجًا، ثم ي�شب مياهه يف  الكرك  يت�شف وادي 

�شفافة، مما جعل  اأن تكون  تكاد  التي  املياه اخل�رشاء  اإىل  االأر�س  متتد  امليت، حيث  البحر 

�شبه  الوديان  اأحد  اكت�شبته عن جدارة. وهذا  الذي  »الل�شان«  با�شم  تعرف  االأر�س  هذه 

اال�شتوائية الذي يتناق�س اإىل حد االإدها�س مع املكان املقفر متامًا لبحر امللح، وهذا الوادي 

�شاأنه �شاأن الواديني االأ�شد بهاء و�شهرة وهما اأرنون والزرقاء. 

لهذا  واأف�شل مكان  النظر من عل،  متاحة عند  تغدو  امل�شاهد  اأو�شع  اأن  الطبيعي  ومن 

الطابق االأعلى مما بقي من م�شتودعات، حيث كانت تخزن املواد واأعتدة احلرب. وهناك 

ي�شادف املرء �شالمل خمربة تف�شي اإىل ممر ميتد ما بني ال�شور وفرجاته، وال�شياج االأخ�رش الذي 

كان ذات يوم جزءاً من داخل القلعة. وي�شادف املرء عند زاوية هذا البناء �شلمًا لربج �شغري 

ترتقيه فتجد نف�شك على ه�شبة، وتتك�شف اأمامك عندئذ مناظر ف�شيحة اأينما توجهت. 

اجلبال والوديان واملراعي وال�شخور العارية من كل حلية، وحدود ال�شحراء البعيدة؛ وهذه 

جميعها لها �شحرها املميز، ولكن تلك اللمحة اإىل البحر امليت مبياهه اخل�رشاء وقد حتولت 

اإىل اأنقى زرقة بانعكا�س ال�شماء على �شفحتها؛ لهي االأروع بني تلك امل�شاهد كلها. كما 

اأن تالل اليهودية اجلرداء- التي �شارت وردية اللون يف �شوء الع�رش واملدى

�شورة ]مقابل �س 90 يف الن�س االنكليزي[
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املدخل ال�شخري القدمي اإىل الكرك

الطويل الذي يبلغ اأريحا ووادي االأردن- كل ذلك ير�شم �شورة خا�شة بالبلد، �شورة 

تظل يف الذاكرة ال تبارحها. 

ولي�س هذا باملكان ال�شالح ليجل�س املرء ويعجب بامل�شهد الذي اأمامه وح�شب؛ بل اإنه 

م�شهد يوفر للمرء فكرة طيبة عن احل�شن والقلعة كما كان حالهما اأيام ال�شليبيني اأي�شًا. 

تنت�شب الكرك كما راأينا فوق تل مرتفع �شحيق الهاوية، ومن هذا املوقع ي�شهل على 

املرء اأن يرى مدى عزلته عن التالل االأخرى املحيطة، وبع�شها يبلغ من االرتفاع ما يجعله 

على م�شتوى التل الذي تقوم عليه القلعة. وتف�شل الوديان ال�شحيقة تل القلعة عن �شواه من 

التالل، فيما على طرفه اجلنوبي جند خندقًا م�شطنعًا، وهناك خندق اآخر اإىل ال�شمال؛ اإمنا 

ال ُي�شاهد من هذه النقطة. اأما القلعة فتقوم يف اأق�شى اجلنوب على ل�شان من االأر�س، ولئن 

كانت القلعة ذات م�شاحة مرتامية مع كل توابعها؛ فاإنها ال حتتل اإال رقعة �شغرية ن�شبيًا من 

اإجمايل امل�شاحة امل�شّورة.

الكرك،  لوبوتييه �شاحب  باين  يعي�شها  التي كان  احلياة  اأي فكرة عن  ولنح�شل على 

ثم �شاحب اإقطاعية �رشق االأردن التي متتد من خليج العقبة حتى الزرقاء؛ علينا اأن نتذكر 

فقد  حجمه؛  �شغر  من  الرغم  على  يومذاك  الكرك  حل�شن  كان  الذي  الكبري  االأثر  ذلك 

اأحيانًا- جناحه اخلا�س وخدمه  الذي يحكم احل�شن- وهو من�شب ر�شمي  لل�شيد  كان 

يتمتع �شاحب احل�شن  اأن  املكانة  واأطباوؤه، وكان من مالحق هذه  وح�شمه وم�شاعدوه 

بالتدفق  ا�شتمروا  الذين  الرجال  يختارون من بني ح�شد من  الفر�شان  بقيادة جمموعة من 

القلعة  ل�شاحب  الرثوات.  اأو جلني  ال�شليب  متلهفون حلمل  املقد�شة، وهم  االأر�س  على 

احلق يف اأن يكون لديه مهند�س كبري، ولعله �شوري، وح�شد من العمال باإمرته، مهند�س 
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بارع ح�شيف ذو حيلة ومن اأهل املنطقة، وال يعنيه اأمر م�شتخدمه �شواء كان من امل�شلمني 

اأم من امل�شيحيني، ف�شاًل عن احلدادين، و�شناع العربات و�شوى ذلك من اأ�شحاب احلرف 

وال�شناعات. واأما اجلند فكانوا من خمتلف اجلن�شيات، واإن كان جلهم من الفرجنة، وعدد 

منهم من ال�شوريني الذين �شاروا يخالطونهم مع مرور الوقت. 

ولقد كانت البلدة ت�شم ال�شخ�شيات، اأو باالأحرى الطرف االأعلى منها، وفيها دكاكني 

�شغرية مثل تلك التي ي�شادفها املرء يف االأ�شواق العربية احلديثة، ثم ميكن اأن ي�شيف املرء 

هذه  الزوار  يق�شد  اأن  املعتاد  ومن  ال�شغرية.  احلوانيت  واأ�شحاب  التجار  طبقة  ذلك  اإىل 

احل�شون اأو حتى تلك البعيدة، ومن املعتاد اأن يطلب اأحد االأمراء امل�شلمني؛ اإذ مل يكن من 

الباب  اأن يطرق  اأو  اأحيانًا  ا�شت�شافته  الطرفني،  تن�شاأ �شداقة بني مقَدمي  اأن  غرائب االأمر 

تاجر اأو جماعة من احلجاج، ويلوح اأن ال�شيدات اللواتي قدمن مع ال�شليبيني قد اأخذن 

بارتداء االأزياء ال�رشقية، واأ�شبحن يقبلن عليها اإقبااًل �شديداً؛ فيو�شفن باأنهن يرتدين املالب�س 

ذات االأطراف الطويلة، ويكرثن من ا�شتعمال االألوان وامل�شاحيق، ويتخذن اخلمار على 

وجوههن كلما خرجن من خدورهن. وكان الرجال من الطبقة الو�شطى الذين يتزوجون 

بال�شوريات يغلقون االأبواب على ن�شائهم اللواتي يق�رشن على اأال يخرجن من الدار من 

دون نقاب ي�شرت وجوههن. وكان يقوم على خدمة ال�شيدات رقيق من االأرمن وال�شوريني، 

اأو اأي اأ�شري حرب، اأو اأولئك النوبيون ذوي الب�رشة ال�شوداء الداكنة، وهم مق�شد كل طالب 

واالأغلى ثمنًا يف �شوق النخا�شة.

وكان �شكان البالد جميعهم ينق�شمون وفق الطبقات املعروفة، ولهم طرائفهم املاألوفة 

يف اأوقات ال�شلم. وت�شتخدم القاعة الكربى حمكمة، ويتوىل عقد جل�شاتها �شيد القلعة، كما 

كانت ُت�شَتخدم م�رشحًا يعر�س فيه اأ�شحاب األعاب اخلفة والر�شاقة فنونهم، �شاأنهم يف ذلك 

�شاأن املغنني والراق�شني واملو�شيقيني الذين ميتعون جمتمع ذلك املكان. وقد يحدث اأحيانًا 

اأن ت�شدر عن االأبراج واملرح يف اأ�شده اإ�شارات تنذر باأن »حذار.. امل�شلمون قادمون!« 

بينما  االأبراج،  يف  خدورهن  اإىل  الن�شاء  وتاأوي  واملهرجانات،  االألعاب  تتوقف  وعندئذ 

بالنار من  القوم  ير�شلها  التي  االإ�شارات  للدفاع عن احل�شن. وكانت هذه  الرجال  يهرع 
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اأحد االأبراج و�شيلة يكرث ال�شليبيون من ا�شتخدامها، ويقال اإنهم كانوا يرتا�شلون بها حتى 

لطاملا  الذي  احل�شار  �رشوب  من  كثري  يف  �شاأنهم  هذا  وكان  القد�س،  يف  جموعهم  مع 

تعر�شوا له. 

ومن االأعلى تظهر قلعة جبل الزيتون ]يف القد�س[، وبرج دار احلكومة تبدو �شورته يف 

عر�س ال�شماء، ومن الي�شري اأن يتبني املرء الربج امل�شمى برج داود الذي بناه هريود ليزين 

ق�رشه ويدعمه، وباالإمكان اإ�شعال نار على قمته التي ميكن روؤيتها يف الكرك. وكما اأمكن 

روؤية النار يف اأعلى اأبراج الكرك من القد�س كذلك كان ميكن م�شاهدة القلعة من اأي مرتفع، 

اإذا كان اجلو �شحواً. وجدير بالذكر اأن ال�شليبيني كانوا ال يجهلون ال�شموع الرومانية، 

كما كان احلمام الزاجل ي�شتخدم يف كثري من االأحيان يف اأعمال مرا�شلي الربيد. 

ومل يكن هناك الكثري من الوقت يف معظم االأحيان بني املناو�شات احلربية واحل�شار؛ بل 

كانت القلعة دومًا عر�شة للهجمات حتى حني كان ال�شالم قائمًا يف الغرب وال�شمال، 

وما زالت قبلة الطامعني طوياًل بعد طرد ال�شليبيني من االأر�س التي احتلوها.
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�لف�سل �لتا�سع

�لقلعــة �لإقطاعيــة

تثري خرائب الكرك االهتمام من عدة نواح؛ لي�س اأقلها اأهمية النظرة املعمقة يف نهج 

االإبقاء على  فيما يحر�شون على  امل�شلمني،  العمارة  باأفكار مهند�شي  اأخذهم  الفرجنة يف 

ومن  املو�شوع،  هذا  كتاب  عدة  تناول  وقد  الدفاعية.  منظومتهم  يف  الرئي�شة  اجلوانب 

 Etude sur le Monument الذي يوفر لنا كتابه M.E.Rey اأ�شدهم عناية به اإم. اي. راي

de l’architecure militire de Croises en Syrie« العديد من التفا�شيل املثرية لالهتمام. 

اإ�شرتاتيجية  حني �رشع الفرجنة ببناء ال�شل�شلة املمتازة من احل�شون التي تقع على نقاط 

على خطوط االت�شال؛ اأخذوا الكثري من مالمح الت�شميمات البيزنطية التي ت�شمنت �شيئًا 

عن  واأخذوا  وال�رشفات،  واال�شتحكامات  املرتفعة  املتاري�س  مثل  الرومان،  من  ماأخوذاً 

االإغريق اأ�شلوب خطوط الدفاع املزدوجة املرتاكبة، اإذ اإن اخلط االأول اأدنى من املتاري�س 

�شماكتها  تبلغ  ما  فكثرياً  اخلارجية  االأ�شوار  اأما  العمل.  مداها يف  تاأخذ  اأن  لالآالت  ليتيح 

ثالثني قدمًا عند القاعدة، حتى تبلغ طواًل معينًا بق�شد توفري احلماية من هجمات العدو 

واالحتياط من خطر الهزات االأر�شية. وهناك يف اأعلى هذا ال�شور ال�شخم ممر مفرغ يقلل 

من الوزن، وي�شكل ال�رشفة املفرجة التي تطلق النار منها، ومتنح ال�شور تاجًا مزدوجًا. 

كانت االأبراج يف الهند�شة احلربية البيزنطية �شغرية ن�شبيًا، ومتقاربة من بع�شها بقدر ما 

ت�شمح طبيعة االأر�س، ولكن كان هناك برج كبري، يتخذه رئي�س احلر�س مركزاً له. وهذه 

االأبراج على العموم م�شتديرة، ويف اأعالها �رشف مفرجة للدفاع. وكانت االأبراج التي 

ال�شخمة، وذلك يف  االأ�شوار  القائمة على  على »املتاري�س« تو�شع على م�شافة من تلك 

كثري من االأحيان لتدعيم املواقع ال�شعيفة، وهي اأ�شل البا�شتيل الذي ظهر بعد ب�شعة قرون 

يف اأوروبا. 

وكان الق�شد من تلك القالع اإحكام ال�شيطرة على املناطق التي حولها، وقطع خطوط 

ات�شال العدو وتق�شيم قواته وتوفري الدفاع للمناطق املحيطة. وقد اختريت تلك املواقع كما 

01- Moden Mnsyea.indd   77 3/12/09   11:35:13 AM



78

يف حالة الكرك وال�شوبك وكذلك البرتاء اإىل حد بعيد؛ الأن هذه احل�شون كانت تتحكم 

بطرق القوافل الرئي�شة. 

ولقد اختلفت القالع التي اأقامها فر�شان املعبد- يف بع�س النواحي- عن تلك القالع 

العربية  القالع  اإىل  �شواها  من  اأقرب  القالع  هذه  اأن  ذلك  واآية  ال�شليبيون؛  اأقامها  التي 

الهائلة املعروفة بقلعة  القلعة  يف تلك االأيام. وت�شادف مناذج ممتازة من فن اال�شتبالية يف 

احل�شن، اأو بالت�شمية االإفرجنية كراك دو�شوفالييه، التي ت�رشف على الوادي املمتد بني حم�س 

وحماة حتى طرابل�س. 

بناها  التي  القالع  تلك  �شاأن  ذلك  يف  �شاأنها  ُبنيت-  قد  املعبد  فر�شان  قالع  كانت 

امل�شلمون- على قمة منحدر �شحيق، وتوؤدي وظيفة دفاعية، وما كانت بحاجة اإىل اأ�شوار 

�شخمة. فكان يحيط بها خنادق حمفورة بجهد �شديد يف ال�شخر ثم متالأ باملاء، وكانت 

حجارتها اأبداً مك�شية. واالأبراج مربعة ال�شكل اأحيانًا، وال تربز كثرياً من االأ�شوار. 

وهناك جمموعة ثالثة من القالع، والكرك مثال مهم عليها، وتتاألف من القلعة االإقطاعية 

اأن  اأخرى اختالفات معينة ولو  القلعة. وجند هنا مرة  التي ميلكها رجل يتخذ لقب �شيد 

املعامل العامة تبقى كما هي. وجدير بالذكر اأن الكرك مل تكن يف ُملك اأي من التنظيمني 

الكبريين، وظلت حتافظ على طابع القلعة اململوكة من نبيل عظيم حتى النهاية. 

حتتل مدينة الكرك اأعلى تل معزول عن حميطه من ثالث جهات بوديان �شحيقة، وهذه 

تت�شل من ناحيتني بهذه القمم االأخرى بتالل �شخرية. وهناك القلعة التي تنت�شب على 

واحدة من هذه القمم يف اأق�شى جنوب املنطقة امل�شورة، وهي حممية بخندق حمفور من 

عمل 

�شورة ]مقابل �س 98 يف الن�س االنكليزي[

قلعة الكرك، اإطاللة على البحر امليت
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»عني  با�شم  يعرف  زال  ما  نبع  من  يتغذى  الذي  الكبري  املياه  خزان  حيث  االإن�شان، 

املعروف  الربج  يقوم  الغربي-  ال�شمال  ناحية  االآخر-  ال�شخري  التل  وعلى  الفرجني«. 

با�شم ال�شلطان بيرب�س، والبناء الكبري هناك حممي بخندق اأي�شًا. 

الب�رش،  من  عظيمًا  جمعًا  ت�شتوعب  اأن  الكرك  مثل  االإقطاعية  القالع  من  املراد  كان 

على نحو ما راأينا، وتقوم باأودهم مدة غري حمدودة من الزمن، ولذلك كانت ذات ات�شاع 

و�شخامة. وكان من اأوىل �رشورات احلياة يف وقت مثل هذا توافر احتياطي منا�شب من 

املاء، ولذلك وجدنا اأن ال�شليبيني قد جعلوا هناك اأربعة خزانات احتياطية، وما ا�شتطاعوا 

من ال�شهاريج لهذا الغر�س. 

تبني خريطة الكرك يف كتاب اإم. راي الذي �شبقت االإ�شارة اإليه ال�شكل الغريب الذي 

تت�شم به االأر�س التي حتيط بها التح�شينات؛ فهي اأ�شبه برجل خروف والقلعة مبنزلة العظم 

منها. ويف هذه امل�شاحة كانت البلدة وملحقات القلعة واالأبراج املدعمة يف خط الدفاع 

الداخلي، ويقع الربج الرئي�س يف اجلنوب من القلعة التي تنتهي هنا ببناء كبري وا�شع ي�شكل 

ح�شنًا. 

فمت�شلة  االأبراج  اأما  بناء قوي جبار،  باأنه  انطباعًا  املرء  لدى  احل�شن  اأطالل هذا  تولد 

اأماكن  احلجارة  كتل  تبني  وال�رشق  اجلنوب  اإىل  املائل  التل  اأ�شفل  واإىل  بحائط.  ببع�شها 

االأ�شوار القدمية. وتتكرر الق�شة ذاتها اأينما اأجلت النظر. 

والبد ملن يود دخول القلعة من املرور ببوابتني، ولكل منهما باب منزلق، وال ي�شل املرء 

اإىل ال�شاحة اإال بعد املرور مبا ي�شميه م.راي »دفاعات معقدة«، وتقع ال�شاحة على م�شتوى 

اأدنى من الغرف الرئي�شة، التي تقع كلها يف الق�شم االأعلى من البناء. 

يت�شم داخل القلعة باأنه يف حالة من اخلراب ال�شديد؛ حتى لي�شق على املرء اأن يتبني �شيئًا 

�شوى القليل جداً من الت�شميم االأ�شا�شي، ولكن هناك م�شتودعات كبرية تقع حتت االأبنية 
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اأروقة  طويلة حتت  وممرات  �شهاريج  وهناك  طوابق.  اأو خم�شة  اأربعة  ترتفع  كانت  التي 

مقنطرة ذات فتحات ميكن النظر منها اإىل العامل اخلارجي. ويف و�شط ال�شاحة ثمة كني�شة 

واملرقت  احل�شن  قلعة  بناء  التي حتكم  ومبنية وفق اخلطوط  القوطي،  الطراز  �شغرية على 

اأربع نوافذ، ويخفي اجلدار  و�شفد. وينتهي رواق الكني�شة مبحراب �شبه م�شتدير ت�شيئه 

بثخانته �شلمًا يف�شي اإىل �شقف الكني�شة. وما زالت اجلدران هناك حتمل بع�س اآثار لوحات 

جدارية. 

فاملنطقة  الالتينية؛  اململكة  يف  االإقطاعيات  اأهم  اأحد  االأردن  �رشق  اإقطاع  غدا  ولقد 

امتدت اإىل ما وراء نهر الزرقاء اإىل البحر االأحمر، مبا يف ذلك مناطق املوؤابيني واالأدوميني، 

الواقعة  املنطقة  ب�شم  ات�شعت رقعتها  لقد  بل  املنطقة؛  التي و�شعت حلماية  القالع  وتلك 

غرب البحر امليت. وملا مات باين خلفه ابن اأخيه موري�س، ومات امللك فولك، وخلفه 

بلدوين الثالث الذي �شمت يف اأيامه اخلليل اإىل ممتلكات �شاحب الكرك، مما جعله ال�شيد 

على جانبي البحر امليت، وكان لديه قاعدة بحرية يف اإيله على خليج العقبة، ثم اأ�شاف اإىل 

ممتلكاته �شحاري �شبه جزيرة �شيناء ال�شا�شعة. 

ال�شيد  ب�شبب متتع  بغنى عظيم؛  للكرك  االأطراف  املرتامية  املمتلكات  اأتت تلك  ولقد 

تقع يف  التي  الدروب  الذين ميرون يف  التجار  فر�س �رشيبة على  القلعة( بحق  )�شاحب 

املنطقة التي ميلكها، وعلى كل �شفينة تبحر يف البحر امليت؛ فقد كانت تلك املنطقة مقر 

ال�شادة يف  اأن  اجللي  ومن  كله.  االإقليم  املدن يف  اأنها كربى  عن  ف�شاًل  البطريرك  كر�شي 

ال�شوبك يوؤثرون حياة احلركة يف الكرك على احلياة املقيدة يف ذلك املع�شكر املتقدم املنفرد 

من احل�شارة؛ الأنهم اتخذوا مقرهم هناك تاركني اأمر العناية بالقلعة اإىل من يولونهم القيادة 

عنهم.

وال ي�شعب على املرء اإدراك اأن هوؤالء ال�شادة- الذين توافرت لهم ممتلكات مرتامية، 

ومن�شب على هذا القدر من االأهمية، وكثري منهم مل يعتد ذلك من قبل- غدوا اأ�شبه ب�شغار 

امللوك، ي�شنون احلروب اأو يعلنون ال�شالم متى �شاوؤوا، من دون اإذن من ملك القد�س الذي 

كان راأ�س تلك الطوائف املبعرثة هنا وهناك �شكليًا. وكانت اجلماعات الكربى من فر�شان 
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املعبد والقدي�س يوحنا يف القد�س قد �رشبوا مثااًل �شيئًا؛ فقد كانت ت�شتبد بهم الغرية من 

بع�شهم بع�شًا، وكان �شبب طرد ال�شليبيني من االأرا�شي املقد�شة يرد اإىل مترد بع�س االأحزاب 

هناك؛ فلو اأنهم كانوا اأكرث احتاداً وتوفر لهم الدعم املنا�شب من البلدان التي خرجوا منها 

للقتال من اأجل ال�شليب الختلف تاريخ فل�شطني اأ�شد االختالف. 

يخربنا املوؤرخون يف الع�شور احلديثة اأن التق�شيم املتع�شف الذي اعتمد يف تعيني خمتلف 

احلمالت التي خرجت لدعم ال�شليبيني اإىل حمالت عديدة كثرية مل يكن �شائبًا من الناحية 

اأن  اإال  التاريخية؛ فاإن الرجال وال�شالح ما انفكوا يتقاطرون عدة وعتاداً طوال الوقت، 

الروح املعنوية والعبقرية القتالية اللتني ُعرف بهما ال�شليبيون االأوائل اأخذتا تخبوان، ثم 

اأهل  مع  تزاوجهم  ب�شبب  املعنوية  فيهم. كذلك �شعفت روحهم  املعهود  احلما�س  خمد 

�شورية، ويبدو اأنه كان للبا�س ال�رشقي والعادات ال�رشقية- وهما اأمران يالئمان املناخ اأكرث 

من لبا�س وعادات القادمني اجلدد- تاأثري موهن يف الفرجنة؛ ففي العام 1127 ظهرت يف 

اجلبال حتى  فوق  ت�شمخ  و�شارت  يومئٍذ  بناوؤها  اكتمل  قد  الكرك  وقلعة  غمامة،  االأفق 

البحر امليت، واإذ بال�شماء تكفهر منذ ذلك احلني.

يف ذلك العام 1127 �شعد جنم رجل فذ هو االأتابك عماد الدين زنكي �شاحب املو�شل، 

وكان عماد الدين اأول امل�شلمني الذين نه�شوا ل�شد الفرجنة. وقد كان على ابنه نور الدين 

حممود الذي فاق اأباه �شهرة اأن يتابع فتوحات هذا االأب، ويتفوق على ما اأجنزه، وكان على 

القائد الكردي �شالح الدين يو�شف من بعده اأن يخرج ال�شليبيني من �شورية.

وكان �شياع الرها اأول �رشبة كربى تنزل بال�شليبيني، ولئن كان )الفرجنة( قد ا�شتعادوا 

العام 1146 ب�شورة  ا�شتعادوها من جديد يف  امل�شلمني  اأن  اإال  بعد ذلك مدة؛  املدينة  هذه 

فائدة حقيقية يف عملياته.  ]ال�شليبيني[  نهائية. وكان ذلك ن�رشاً عظيمًا، واأفاد منه عدو 

وبعد ذلك مل تعد اجليو�س يف �شورية منق�شمة عن تلك القوات املتو�شعة يف ال�رشق، وبذلك 

تفككت اأعظم اإقطاعية �شليبية. 

يف العام 1164 اأر�شل �شالح الدين وعمه اإىل م�رش، وكان العم قائداً بارزاً، ولكنه كان 

حينئٍذ عازفًا اأ�شد العزوف عن التوجه اإىل م�رش؛ الأنه مل يكن راغبًا يف ذلك احلني بت�شطري 
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فاإنه �رشعان ما برهن  الدين يومئٍذ متوا�شع املكانة؛  املاآثر والبطوالت. ولئن كان �شالح 

على موهبته يف فن احلرب والدبلوما�شية، فكانت مكافاأته اأن �شار حاكم م�رش بعد وفاة 

ال�شلطان الفاطمي ال�شعيف. ويف ذلك الوقت ك�شفت غريته من نور الدين عن نف�شها؛ 

اإذ على الرغم من العطف واحلدب اللذين اأغدقتهما االأ�رشة الزنكية عليه ظل يخ�شى طوال 

الوقت اأن يقف نور الدين يف وجه طموحه، كما مل يكن يقبل اأن ي�شاركه اآخر �شيئًا من 

�شورية  �شلطان  وفعاًل  ا�شمًا  لي�شبح  1173 �شعد جنمه  العام  االأمري يف  وبعد موت  اأجماده، 

وم�رش. 

عاد �شالح الدين من م�رش عازمًا على تدمري ح�شون الفرجنة املنعزلة، فالق�شية مل تكن 

ت�شل  التي  الع�شكرية  الطرق  تغدو  اأن  مبكان  االأهمية  من  كان  بل  وح�شب؛  دين  ق�شية 

االأجزاء البعيدة من االإمرباطورية االإ�شالمية حرة من وطاأة االأجنبي. وف�شاًل عن ذلك كان 

ال بد من النظر يف ال�شوؤال القدمي املت�شل بالتجارة؛ فقد كان الفرجنة ميلكون يومذاك العديد 

باألواح عظيمة من احلجارة،  اأن�شاأه الرومان، وجميعها معبدة  من تلك الطرق، وبع�شها 

املنطقة  تتخلل  قائمة  اأبراج  ثمة  وكان  االأرا�شي.  تلك  حدود  تعني  م�شتقيمة  واأعمدة 

وتف�شل الواحد عن االآخر م�شافة حمددة، وفيها يجري حت�شيل االأموال املرتتبة على التجار 

لة من مكتب اجلباية هذا القائم على  و�شواهم، وينبغي عدم اال�شتخفاف باالأموال املَح�شَّ

جانب الطريق. وكانت الطرق يف �رشق االأردن مريحة وال �شيما واأنها تتفرع يف اجتاهات 

ظهر  على  وي�شتغرق  واخلليل،  البرتاء  بني  ما  مثاًل  ي�شل  طريق  ثمة  الطرق  ومن  عديدة، 

اجلمل اأربعة اأيام. ومن �شاأن ذلك اأن يوؤدي اإىل فتح جانبي البحر امليت للقوافل لو قدر اأن 

ُيطاح بالفرجنة من مواقعهم الرئي�شة.

وقد ظلت �شورية حتتفظ مبوقعها بو�شفها مركزاً للتجارة، على الرغم من احلرب الدائرة 

هناك؛ فاإىل جانب تاأديتها دور الو�شيط بني ن�شف اأمم االأر�س، اإذ كانت تنقل ال�شلع من 

طرف اإىل اآخر؛ كان لديها العديد من االأ�شياء اجلميلة للتجارة، وهي اإما مواد من منتجات 

الزراعة اأو مواد ت�شنع يف ذلك البلد. وذات يوم قال النبي ايليا- ذلك ال�شاعر امللهم الذي 

كانت كلماته اأ�شبه باجلواهر- يندب اأجماد �شور التي زالت:
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واأ�شواقها  بال�شلع واالأدوات؛  فهي حافلة  التجار  يق�شده  الذي  ال�شوق  �شورية  كانت 

واملرجان،  الفاخر،  والقما�س  واملطرزات،  واالأرجوان،  بالزمرد،  املر�شعة  باحللي  تعج 

والعقيق«.

ويعود فيقول: »اإن بالد العرب وجميع اأمراء قيدار م�شغولون بتجارة الغنم واملاعز«.

واالأحجار  والذهب  التوابل  اأنواع  باأطيب  االأ�شواق  ي�شغلون  �شباأ ورامة  »وكان جتار 

الكرمية«.

وكان هناك- ف�شاًل عن التجار وقوافلهم- احلجاج الذين يق�شدون مكة واملدينة، وال 

اإىل  طريقهم  تعرت�س  ال�شوبك  يرون  وهم  ال�شيق  اأ�شد  ي�شيقون  كانوا  امل�شلمني  اأن  ريب 

احلج، وتفر�س على احلجاج جزية، بل تهددهم اأحيانًا بالنزول واالنق�شا�س عليهم. 

وقد بلغنا اأن رينو )ريجينالد( دي �شاتيون ]وي�شميه العرب اأرطان[ الذي كان رجاًل 

اأين توؤدي نوازعه قد  اأن يتدبر بفكره  اأهوائه من دون  اتباع  اإىل  النزوع  متهوراً، و�شديد 

قدم من اأوروبا �شنة 1147 ب�شحبة امللك لوي�س ال�شابع، فتزوج باالأمرية القائمة على عر�س 

اأنطاكية، ووقع يف االأ�رش يف حلب مدة خم�س ع�رشة �شنة. وملا اأُطلق �رشاحه عاد اإىل اأنطاكية 

باأرملة وارثة  ابن زوجته االأمري احلاكم. وبعد وفاة زوجته تزوج من جديد  فوجد هناك 

االأعلى، كما  اجلليل  تورون يف  اأرملة همفري �شاحب  املرة  اأي�شًا، وكانت زوجته هذه 

كان �شاحب مونرتيال ]ال�شوبك[ والكرك؛ ف�شار بذلك �شاحب اإقطاعية �رشق االأردن- 

واتخذ الكرك مقراً له. وعلى الرغم من اأنه كان يتحلى بخ�شال معينة فقد كان قدومه اإىل 

االأرا�شي املقد�شة وبااًل مل يقت�رش على الكرك وحدها واإمنا اأ�شاب ال�شليبيني اأي�شًا.
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�لف�سل �لعا�رش

�لكـرك حتت �حل�ســار

لقد عانت القلعة احل�شار مرات ومرات قبل ا�شت�شالمها نهائيًا، وكانت اأ�شكال احل�شار 

تلك غري موفقة، وتكاد جميعها تت�شل بال�رشاع الذي دار بال انقطاع بني رينو دي �شاتيون 

و�شالح الدين.

كان لبطل احلكاية �شالح الدين- الذي يرتبط يف اأذهان معظمنا باأقدم ما نتذكره من 

حكايات الفرو�شية- مثالبه كما له ف�شائله، واحلق اأنه اأتى ببع�س املاآثر التي تدل على النبل 

كذلك  راجاًل،  يقاتل  راآه  حني  االأ�شد  قلب  ريت�شارد  اإىل  جوادين  اإر�شاله  مثل  وال�شهامة 

هناك �شواهد على ما ينطوي عليه من الرحمة يف معاملة امل�شاجني متى الءمه ذلك. ولكن 

كان له وجه اآخر فقد كان ينحو اإىل الق�شوة وعدم ال�شفقة اأحيانًا ولكنه كان حقًا طموحًا، 

ويجنح اإىل الغرية من االآخرين، ومن املحتمل اأن هذه الغرية ت�شتد به حني يرى مو�شوعها 

اأفادت منها حامية  يعرت�س طموحه، ولكن الغرية ريح عا�شفة ال خري يرجى منها، وقد 

الكرك حني ان�شحب من ح�شارها يف العام 1173؛ ال ل�شبب �شوى اأنه مل يكن م�شتعداً للقاء 

مواله نور الدين. 

وتف�شيل ذلك اأن والد �شالح الدين وعمه كانا قد قدما الأتابك املو�شل ذات يوم خدمة 

جليلة، وحني ا�شطرا يف يوم من االأيام للفرار مل يكن اأمامهما اإال اللجوء اإىل ق�رشه، فاأح�شن 

اأحدهما واليًا على دم�شق  اأناط بكل منهما من�شبًا رفيعًا؛ فكان  ثم  ا�شتقبالهما،  االأتابك 

واالآخر قائداً يف جي�شه. فن�شاأ يو�شف ]�شالح الدين[ يف هذا الق�رش، وكان مدينًا يف كل 

ما لديه اإىل الزنكي واأ�رشته، وملا بلغ اخلام�شة والع�رشين م�شى اإىل م�رش ليخدم باإمرة عمه، 

وكان يقاتل هناك حني كان كل من الفرجنة وامل�شلمني يحاول �شم م�رش اإليه، فكانت الغلبة 

الذي  الرتتيب  االإ�شكندرية، ولكن  ترك  الدين على  واأكرهوا �شالح  االأمر،  اأول  للفرجنة 

تو�شلوا اإليه ال يزيد على كونه اتفاقًا بني الطرفني على ترك م�رش حلكامها الفاطميني. وكان 

اأيام يف مع�شكر  لب�شعة  اأو �شيفًا  �شتانلي لني بول رهينة  اإليه  الدين وفق ما ذهب  �شالح 
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ال�شاب رتبة الفرو�شية من همفري  القائد امل�شلم  اأنه رمبا تلقى  اأمالريك، مما يوحي  امللك 

تورون. وهناك اإخباريون كثريون تناولوا هذه الرواية؛ ولكن ما من اأحد منهم قدم مثل 

هذا التف�شيل الذي نطالعه يف �شفحات اأخبار اإرنو وبرنارد ال�رشاف. 

والق�شة هنا ظرفية تغلب عليها ال�شبهة؛ اإذ تقول باأن �شالح الدين كان اأ�شري حرب بعد 

احلملة على م�رش وحل يف مونرتيال؛ فعر�س عمه نائب االأتابك يف دم�شق الذي كان على 

قدر عظيم من الرثاء تقدمي فدية له، وما زين له اأن يتبع هذا النهج كان م�شادقة اأمري مونرتيال 

للم�شلمني. ولقد قبل هذا االأمري وهو همفري تورون بالفدية، ثم اأجاب االأ�شري اإىل مطلبه 

باأن خلع عليه رتبة الفرو�شية قبل اأن يلتحق بعمه يف دم�شق. ومهما تكن حقيقة االأمر فاإن 

املوؤرخني متفقون على اأنه تلقى رتبة الفرو�شية هذه، وقد برهن يف منا�شبات عديدة على 

جدارته بحمل هذا ال�رشف. 

اأنهم مل ي�شغوا لق�شم من  اأ�شد االختالف للفرجنة لو  ولرمبا تكون االأمور قد اختلفت 

جماعتهم اأ�رشوا على غزو م�رش، على الرغم من معاهدتهم مع اخلليفة الفاطمي، وكان 

من �شاأن ذلك اأن هرع امل�شلمون و�شاندوا امل�رشيني، ثم �رشعان ما اأ�شبحوا القوة احلاكمة. 

ولقد خلف �شالح الدين عمه يف وزارة م�رش حني مات، وحل بعدئذ حمل اخلليفة الفاطمي 

�شلطانًا على م�رش بعد وفاة اخلليفة. ولئن ظل �شالح الدين قائد اجلي�س يف م�رش ويدين 

بالوالء لنور الدين فاإن من�شبه كان االأعلى يف القاهرة. 

�شورة ]مقابل �س 108 يف الن�س االنكليزي[

بوابة الكرك
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فك احل�شار عن الكرك وال�شوبك اأي�شًا الأن نور الدين كان يقرتب بقواته؛ فاآثر �شالح 

بداًل  اأحداً،  ليخدع  يكن  مل  واه  بعذر  م�رش،  اإىل  والعودة  واالن�شحاب  لقائه  عدم  الدين 

نور  بلغ  ولقد  الطموحة.  اأحالمه  حتقيق  دون  حائاًل  يقف  كان  الذي  بالرجل  اللقاء  من 

الدين يف النهاية منتهى الغ�شب، وبات على و�شك غزو م�رش ليعاقب القائد الكبري لديه؛ 

لكن والد �شالح الدين ن�شح ابنه اأن ي�شاأله ال�شفح ليتفادى الكارثة. وعندئذ- ويف تلك 

اللحظة املالئمة ل�شالح الدين- مات نور الدين. اأما الرواية عن عر�شه والية �شورية البن 

امللك الراحل ال�شغري وا�شتيالئه على املُلك حني عار�شه جماعة الزنكي فق�شة ال �شاأن لها 

بالكرك. وقد غدا �شالح الدين ملكًا على �شورية وم�رش، واأم�شى بقية حياته متنقاًل بني 

البالطني، وكان مير جيئة وذهابًا على الطرق التي تخفرها قالع �رشق االأردن، وهذا ما 

يف�رش تلهفه على امتالكها مبعزل عن كراهيته لرينو.

ولي�س هناك من �شك اأن رينو هذا بذل اأق�شى ما لديه ليكون منفراً لكل من يت�شلون 

به؛ فكم من مرة نزل فيها من »ع�س الغراب«- وهو اللقب الذي كان امل�شلمون يطلقونه 

اأيام  يف  منا�شبتني  يف  قطعًا  االختطاف  هذا  حدث  وقد  قافلة،  ليختطف  الكرك-  على 

ال�شلم، وكان رد �شالح الدين على ذلك اال�شتيالء على �شفينة حتمل حجاجًا ]م�شيحيني[. 

اأيًا من القلعتني  اأخذ بعد ذلك يحوم حول ال�شوبك؛ ولكنه مل يهاجم يومئٍذ  و�رشعان ما 

لوجود قوات للفرجنة يف التالل حول الكرك بانتظاره لالنق�شا�س عليه. 

اأ�شيب الفرجنة بنكبة عظيمة يف العام 1197 مبوت همفري دو تورون الذي قتل وهو 

يقاتل دون ملكه ال�شاب، وكان همفري هذا يتكلم العربية، وله �شداقات حقيقية بالعديد 

الفر�شان  بها  يقاتلهم  التي  ذاتها  بال�رشاوة  يقاتلهم  الذين كان وقت احلرب  امل�شلمني  من 

االآخرون. 

وقد كتب اأحد املوؤرخني العرب يقول: »اإن الكلمات ال تفي هنفري حقه من الو�شف؛ 

فا�شمه كان مثااًل لل�شجاعة واملهارة يف احلرب. وكان واحلق يقال فتاكًا، وقد اأفلته اهلل من 

عقاله ليعاقب ]به[ امل�شلمني«.

ومع اأنه كان لهمفري هذه ال�شخ�شية التي تنحو اإىل الفتك اإال اأنه كان ذا طبيعة حمببة 
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اأي�شًا، وكان الكثري من اتفاقيات الهدنة على العموم من تدبريه. 

كان همفري تورون الرابع يف العام 1184 فتى يف مقتبل العمر، وهو ابن زوجة رينو 

واالأخت  اآموري،  اأو  اأمالريك،  امللك  بنت  بايزابو  للزواج  ويتاأهب  الثانية،  ال�شاتيوين 

اأن يقام الزفاف يف الكرك يف حفل عظيم  غري ال�شقيقة لبلدوين الرابع. وكان من املقرر 

وابتهاج كبري، حيث كان يقيم العري�س اإىل جانب والدته وزوجها. ولقد متت اال�شتعدادات 

للزفاف، ثم جاء النباأ ال�شاعق؛ اإذ تواردت االأخبار بقرب و�شول امل�شلمني وعلى راأ�شهم 

�شالح الدين. ول�شنا ندري اإن كانت االأخبار امل�شوؤومة عن هذا الزحف قد تواردت يف 

ر�شول على  بها  اأتى  اأم  االأبراج،  اأعلى  على  امل�شاعل  تلك  اأ�شعلت  ال�شابقة، حينما  الليلة 

عجل، طالبًا االأمان خلف متاري�س املدينة القوية. فكل ما نعرفه اأن الزفاف اأقيم يوم اقتحم 

�شالح الدين القلعة. 

وال بد اأن العرو�س كانت ترتدي املالب�س الباهرة، كما ي�شتفاد من قراءة رواية عن حفل 

زفاف جرى يف �شور يف العام ذاته، وكان الكاتب موؤرخًا عربيًا توىل و�شف العرو�س: 

»كانت ]العرو�س[ ترفل يف ثوب رائع، وذيل الثوب يجري من خلفها، ومي�شح االأر�س 

تاجًا ذهبيًا معقوداً  العادة على جبينها  ماألوف  فيما هي جتره وراءها. وقد و�شعت على 

تقدمت بخطى  هندامها  اكتمال  عنقها. وعند  ومثلها حول  الذهب،  رقائق  من  بع�شابة 

�شغرية متوازنة كخطوات اليمامة«. 

وي�شيف املوؤرخ اأن املو�شيقى عزفت مقدمة مل�شرية العرو�س، ويتبعها جمع من الفر�شان 

الذين ارتدوا اأجمل االأزياء وكذلك ال�شيدات، فيما هي مت�شي يف طريقها بني امل�شاهدين 

من امل�شلمني وامل�شيحيني. 

ولكن فيما كان حفل العر�س مي�شي كما مت�شي االأعرا�س يف الكرك؛ كان �شالح الدين 

ال�شيف غري املدعو يدق اأبواب املدينة، ثم اجتاح التح�شينات ال�شفلية وبلغ اأبواب القلعة 

وم�شى يدكها دكًا. ولقد �شار له اأن يتدبر الدخول من اأحد االأبواب؛ لكن الهجوم مني 

باالندحار ثم �شدت الثغرة. ويف تلك اللحظة زينت لرينو اإحدى وم�شاته الفكرية مما كان 

يحدث له اأحيانًا؛ فاأر�شل هدية الزفاف للعدو اجلاثم خارج اأبوابه، وكانت عبارة عن خبز 
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و�رشاب، ومعهما خرج قطيع من البقر والغنم ليكون وليمة للعر�س. وقد اأرفق رينو بهذه 

الهدايا املفاجئة ر�شالة قال فيها اإنه يود تقدمي حتياته ل�شالح الدين الذي كثرياً ما كان يحمله 

اأ�رشه يف حلب؛ فرمبا كان  اإىل فرتة  يبدو  القلعة، وكان يلمح على ما  يوم كان معتقاًل يف 

يومئذ قد العب الطفل ال�شغري ]�شالح الدين[ ابن ال�شاعد االأمين لالأتابك. 

ولقد �رُشَّ �شالح الدين بالهدية، ثم �شاأل عن الربج الذي �شيحل فيه العرو�شان ال�شابان؛ 

فلما علم باملكان اأ�شدر اأوامره باأال يتعر�س هذا الربج للهجوم. وملا انتهت هذه االإجراءات 

بذلك  امل�س  دائمًا  حماذراً  لديه،  احل�شار  اآالت  باأ�شخم  القلعة  ليق�شف  م�شى  املتمدنة 

الربج. 

كان ثمة خندق عري�س يعزل القلعة عن البلدة حيث كان �شالح الدين، والبد اأنه كان 

وقتًا ع�شيبًا حلامية القلعة؛ فقد كان الطعام يومئذ ال يفي بحاجة ذلك اجلمع الكبري املحت�شد 

يف القلعة وتوابعها. ولذلك بعثوا مبر�شال اأنزلوه من اجلانب �شديد االنحدار للجبل، اأماًل 

باأن يتمكن من الو�شول اإىل القد�س، ومن اجللي اأنه بلغ هدفه فعاًل؛ اإذ اأ�شعلت عندئذ النار 

اإ�شارة اإىل اأن الكرك تواجه م�شكلة. 

ويف الليلة ال�شابقة للم�شري من القد�س الإغاثة القلعة اأ�شعل امللك �شعلة على اأعلى برج 

اأدرك  الدين  �شالح  ولعل  قريب.  الغوث  اأن  املحا�رشة  احلامية  اأدركت  وعندئذ  داود، 

ال�شبب يف اإ�شعال تلك ال�شارة يف الليلة الظلماء، وملا بلغه اأن بلدوين قد اجتاز نهر االأردن 

واأقام مع�شكره بالقرب من »بحر ال�شيطان« فك احل�شار عن القلعة ال�شاخمة وهي ما تزال 

على منعتها. 

كان من تهور رينو دو �شاتيون ذلك العمل الذي كان له اأ�شواأ العواقب وحدث بعد طول 

تفكري ومداولة واإعداد دقيق؛ اإذ كان مبنزلة دق ناقو�س اخلطر الذي اأيقظ لدى امل�شلمني 

النزوع اإىل حرب دينية، وقدم ل�شالح الدين ذريعة كان بحاجة اإليها الإيقاظ العداء يف نفو�س 

امل�شلمني املتاأججة وحملهم على خو�س حرب اإفناء. 

ولقد كان رينو حمظوظًا يف وقت كانت الكارثة تداهم ال�شليبيني يف عدد من الطرق؛ 

اإذ ا�شتطاع احلفاظ على ملكه يف املواقع اخلم�شة �شاملًا من االأذى. وف�شاًل عن موقعه على 
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االأر�س كانت له مزية ال�شيطرة على �شفتي البحر امليت وامتالك ميناء على خليج العقبة. 

ولقد ازداد الرجل غنى مبا كان يجبى من املال من القوافل وال�شفن، واإن كان ير�شل هذه 

االأموال اأحيانًا اإىل بع�س القوى الكربى مثل فر�شان القدي�س يوحنا يف القد�س، وا�شتخدم 

قاعدته يف العقبة لر�شو �شفنه.

ويف العام 1182 كانت الور�شات يف الكرك منهمكة يف عملها، واأ�شوات طرق املطارق 

البا�شقة يف اجلوار  ت�شمع بال انقطاع، والرجال غادون راجعون، وقد �شارت االأ�شجار 

تقطع وحُتمل اإىل الور�شات لت�شنع منها القوارب، وُتنقل حزمًا حزمًا على ظهور اجلمال 

اإىل م�شتقرها يف خليج العقبة، حيث جتمع اإىل بع�شها وتنطلق من املرفاأ يف جزيرة جراي. 

فلما اأ�شبحت االأمور جاهزة قاد رينو �شخ�شيًا الهجوم على �شاحل بالد العرب، ثم اأنزل 

قواته هناك، و�شار مرحلة يوم من املدينة ]املنورة[، وكان عزمه اأن يدمر العتبات املقد�شة 

عند امل�شلمني؛ ولكنه مل يتمكن من حتقيق خطته، واكتفى بالهرب تاركًا اأتباعه لي�شاقوا اإىل 

مكة ]املكرمة[ مقيدين اإىل اجلمال، ووجوههم متجهة اإىل الذيل ثم اأعدموا. 

جرت هذه احلماقة يف العام 1182، ومل يكن هذا العمل االأرعن ليوؤدي اإىل كارثة؛ لو 

العمل مرة  نهبًا. وقد وقع هذا  فيها  الغنية ويعمل  القوافل  اإحدى  ينق�س على  مل  رينو  اأن 

اأخرى والهدنة قائمة؛ فاأفقد ذلك �شالح الدين �شربه فاأق�شم على اأن يقتله بيديه. فجعل 

مع  امل�شلمني؛ ولكنها كانت  ت�شعل حما�س  اأن  لها  ُقّدر  التي  ال�رشارة  االأوىل  املغامرة  من 

ذلك على ما يبدو ال�شقطة االأخرية التي اأدت اإىل اندحار الفرجنة، حني حملت امل�شلمني 

اإىل امل�شارعة اإىل طلب االنتقام، يف الوقت الذي كان ال�شعف ينال من �شفوف ال�شليبيني 

ال�شغري  الفتى  الراأي ي�شت�رشي بينهم. كان بلدوين االأبر�س قد مات وكذلك  والرتدد يف 

الذي خلفه. ولقد ن�شبت �شيبيال كربى بنات امللك اأمالريك ملكة، ون�شب زوجها جي دو 

لوزينيان كذلك ملكًا! وكان رينو قد منحهما تاأييده، واإن طرح ا�شم ابن زوجته واالأخت 

ال�شغرى ايزابو مناف�شني. 

و�شارت االأمور ت�شوء وتتدهور، وكان هناك فريق يطلب احلرب، واآخر راأى الوقت 

غري موافق؛ ولكن حني حل يوم احل�شاب الرهيب ن�شي اجلمع خالفات الراأي، واجتمع 
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الفرجنة على الوقوف معًا يف اآخر جهد الإنقاذ الهدف الذي يجتمعون عليه، ولكن كان 

روح  اأفرادها  نفو�س  يف  تعتمل  �شخمة  قوة  الدين  �شالح  جمع  فقد  تاأخر؛  قد  الوقت 

اجلهاد، وم�شى ال�شليبيون يقاتلون قتال امل�شتميت، ولكن احلر ال�شديد ونق�س املاء ال�شديد 

التاريخ.  التي حفظها  املعارك  اأقوى  اإحدى  اأر�س حطني  على  دارت  التي  املعركة  جعل 

فلما انتهت املعركة، وذهبت يومئذ باأرواح زهرة الفر�شان يف القتال يف �شبيل ال�شليب؛ مل 

يكن هناك اإال القليل ممن جنا على اأر�س املعركة. وكان من بني الذين جنوا جي دو لوزينيان 

ورميوند �شاحب طرابل�س ورينو، وهمفري التوروين. 

ولقد ن�شب �شالح الدين مع�شكره على االأر�س التي كانت م�رشح املعركة، وملا ا�شرتاح 

بعد القتال اأر�شل يف طلب جي ورينو اإىل خيمته. وكان جوف امللك ما يزال يعاين الت�شقق 

من العط�س؛ فقدم له �شالح الدين كاأ�شًا من ال�رشاب املثلج، فتناوله جي و�رشب، ثم مرر 

قدم  من  اأنا  ول�شت  هو  اإنه  للملك:  »قل  للمرتجم  الدين  �شالح  فقال  رينو؛  اإىل  الكاأ�س 

للرجل ال�رشاب«. 

والبد اأن رينو قد فهم املق�شود حني رف�س الغازي �شيافته، وما كان اآتيًا مل يتاأخر؛ فقد 

انق�س عليه �شالح وهو ي�رشخ باأنه �شوف يثاأر ملحمد، وقتله بيديه االثنتني. 

ويف ذلك العام �شقطت القد�س، والبد اأن ح�شار الكرك تال ذلك؛ اإذ اإن االعتقاد ال�شائع 

هو اأن احل�شار االأخري ا�شتمر مدة تزيد على ال�شنتني. ونحن ال نعلم اإال القليل عن ذلك 

احل�شار �شوى اأن احلامية فيه ا�شت�شلمت يف النهاية ب�شبب اجلوع. وكان االأطفال والن�شاء 

قد اأخرجوا من القلعة ليتدبروا حياتهم كيفما ا�شتطاعوا، وافتقر الرجال اإىل القائد، وكان 

معظمهم من اأبناء املنطقة. وقد ورد اأن اأرملة رينو تخلت عن الكرك فدية لولدها ال�شجني 

منذ معركة حطني. ورب �شائل ي�شاأل هل كانت مقيمة يف القلعة؟ ولعلها مل تكن تقيم يف 

القلعة؛ الأننا ال جند اإ�شارة اإىل ذلك يف التواريخ القدمية، فيقول برنار يل تريزوريه اإن �شالح 

الدين اأعاد اإليها ولدها.

ويذكر هذا االإخباري اأن �شالح الدين اأعاد الن�شاء واالأوالد اإىل حامية الكرك، واأر�شلهم 

جميعًا اإىل املنطقة امل�شيحية. ولعل ال�شبب يف هذه البادرة اأنه حقق انتقامه ب�رشبة واحدة 
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حني خنق عدوه بيديه االثنتني، وما عاد يف حاجة اإىل اأكرث من ذلك. 

وجهها  التي  الهائلة  ال�رشبات  تلك  اإثر  الدين  ل�شالح  بالن�شبة  احلرب  �شاءت  وحني 

معركة حطني؛  جلبته  الذي  العار  بع�س  اإزالة  اأثرها يف  لها  وكان  االأ�شد،  قلب  ريت�شارد 

هدم العديد من القالع، اإال الكرك والقد�س فظلتا يف حالة الدفاع. بل اإنه عمد اإىل دعم 

حت�شينات االأوىل، اأي الكرك التي ظلت مبنزلة اجلائزة التي يتناف�س عليها االأطراف كافة، 

التي  م�شائرهم  وانقالب  عمرها  َق�رشُ  التي  انت�شاراتهم  م�شهد  ال�شليبيون  غادر  اأن  بعد 

طالت. 

اأما ال�شخ�شية االأخرية ذات االأهمية والتي ن�شمع بها ويت�شل اأمرها ب�شخرة ال�شحراء؛ 

فهو ال�شلطان اململوكي يف م�رش، والذي قِدم فجاأة مرتديًا الزي العربي على ظهر جمل، 

ولقد بذل الظاهر بيرب�س الكثري يف التح�شينات؛ فجدد الربج الذي يحمل ا�شمه واأعاد بناء 

بع�شه، وما زال تاريخ القلعة ال�شليبية القدمية الراقية منذ ذلك الوقت غري مدون.

بقوتها وعظمتها،  تزال حتتفظ  ما  يجدها  فاإنه  الوادي  من  القلعة  اإىل  املرء  نظر  ما  اإذا 

وللقلعة الراب�شة هناك يف االأعلى على قمة تل يكاد يكون جانبه حاداً م�شتقيمًا؛ كامل�شقط 

وهم  العرب  اأما  ماأهولة.  تزال  ما  التي  الو�شطى  القرون  يف  القلعة  مظهر  كل  هاوية  اإىل 

يبدو  فال  وماعزهم؛  اأغنامهم  يتابعون  م�شاة  اأو  جمالهم  ظهور  على  الزاهية  اأرديتهم  يف 

اأنهم ينتمون اإىل اأي ع�رش، بل اإنهم يبدون جزءاً من امل�شهد. واإذا ما نظر املرء اإىل االأعلى 

الفالحني  االأ�شفل حيث جماعة من  اإىل  اأو  منه  بالقرب  ال�شخم  بيرب�س والبناء  نحو برج 

على اجل�رش؛ وجد ال�شورة الوهمية اأمامه. وامل�شهد كله بالغ الرومان�شية حتى اإن املرء ال 

يعجب اإن راأى رينو ال�شاتيوين وفر�شانه يندفعون على اأح�شنتهم وهم يهمون ب�شن غارة، 

اأو �شالح الدين ذاته على راأ�س قواته يحا�رش القلعة من جديد. 

اإن النظرة االأخرية للكرك تتوجها امللكة بني ملوك قمم اجلبال، وهي تطل على ال�شحراء 

والبحر امليت، وترتك املرء حاماًل روؤى ل�شيء ما ناء وموح�س؛ لكنه لن ي�شعر بالوحدة فعاًل 

الأن اأ�شباح املا�شي ما تزال ت�شكن هيكله اخلرب.   
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�لف�سل �حلادي ع�رش

مــدن �ل�سـهـل

اأخ�رش ميكن  اأ�شفى لون  لي�س جمرد خ�رشة عادية؛ بل هو  اأخ�رش:  �شماء زرقاء، وبحر 

للعقل اأن يتخيله، و�شخور جرداء على الطرفني، وبحر �شامت، وال �شيحة من طري من 

ذلك  امليت.  البحر  هو  ذلكم  ال�شاطئ؛  اأطراف  بع�س  تكرث يف  كانت  واإن  الربية،  طيور 

البحر بلونه اخلالب وتخومه الفاتنة ب�شخورها العالية، وهي تنحدر اأ�شد انحدار حتى تبلغ 

املاء. وهذا على االأقل هو االنطباع الرئي�س الذي يتحقق بعد اأن يبحر املرء يف مياهه ذات 

يوم اأحد من الربيع املا�شي. واحلق اأن امللح ما زال ُيجمع يف الطرف اجلنوبي من البحرية، 

ال�شناعة  من  جزءاً  ي�شكل  القار  زال  وما  البدو،  �شطوة  حتت  وقع  قد  اأظن  ما  على  وهو 

املحلية، �شوى اأنه مل يكن هناك يف ذلك اليوم ما ميكن للعني اأن تراه. كانت ال�شكينة �شائدة 

مباآ�شي  املرء  يفاجئ  ب�شكل  حافاًل  املكان  كان  احلديثة،  املبتكرات  من  مكدر  يكدرها  ال 

ذات  املياه  تلك  من  اأ�شد  املا�شي  مباأ�شاة  االإح�شا�س  يثري  مكان  من  هناك  ولي�س  املا�شي. 

اخل�رشة ال�شديدة و�شاطئ بحرية االإ�شفلت املوح�س. 

كانت ال�شماء تنعك�س على �شفحة املاء الذي يلوح من بعيد فتبدو املياه زرقاء فريوزية، 

فيما تبدو خ�رشاء كل اخل�رشة حني تنظر اإىل اأعماق البحر من قارب، واملياه �شديدة ال�شفاء 

البي�شاء مع كرات  الرغوة  بالالآلئ، حتت  �شابرينا جتدل �شعرها  اأن ترى  تتوقع  حتى تكاد 

�شفافة تتالأالأ حتت ال�شم�س كاملا�س، بيد اأن املكان خال من احلوريات الوهميات؛ فتاريخه 

قدمي جداً وحافل باملاآ�شي اإىل درجة ال ت�شمح للمرء باأن تراوده هكذا روؤى ممتعة.

اإىل اليمني تالل اليهودية ال�شاهقة التي ترتفع قرابة ثالثة اآالف قدم فوق �شطح  هناك 

البحر، واإىل الي�شار ال�شخور ال�شديدة االنحدار ذات امل�شهد االآ�رش، وه�شبة موؤاب املنب�شطة 

التي ترتفع حتى لتكاد ت�شاوي التالل ذاتها. اإن وادي الزرقاء ماعني ظاهر للعيان؛ اإذ تتناثر 

احلمراء  ال�شخرية  املنحدرات  امتداد  مع  البحر،  تخوم  لتبلغ  الربي  النخيل  اأ�شجار  بع�س 

العظيمة التي تذكر بالبرتاء، لتحر�س مدخل اأرنون، وهناك امتداد طويل من الرب يف املاء، 
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ويبدو من م�شافة وكاأنه �شاطئ ممتد، ويعرف با�شم »الل�شان«. ويف طرفه اجلنوبي الق�شي 

جبل امللح، جبل �شدوم، وهو ا�شم رمبا كانت له �شلة ب�شدوم. 

يخربنا اجليولوجيون اأن انخفا�س غور االأردن يرجع اإىل نهاية الع�رش الثلثي tertiary؛ 

االأطراف من جتمع  داخلية مرتامية  البقعة بحرية  التاريخ كانت هذه  قبل  ما  ففي ع�شور 

االأمطار الهائلة يف الع�رش اجلليدي، وكان م�شتوى املاء يف تلك االأزمان اأعلى مبقدار 1400 

العذبة  املياه  واآثار  البحرية،  الروا�شب  احلقيقة  هذه  على  وت�شهد  اليوم.  م�شتواه  من  قدم 

على ذلك االإرتفاع؛ فقد كانت هذه املياه متالأ ذات يوم وادي االأردن حتى بحرية اجلليل 

]بحرية طربية[، ولكنها مل تت�شل يف اأي وقت بالبحر االأحمر، كما يرى بع�شهم. وحني 
تناق�س هطول املطر وازدادت احلرارة تقل�شت البحرية، ويف وديان اجلنوب اخل�شبة قامت 

املدن الثالث ال�شهرية التي بادت ب�شبب خطايا اأهلها، واإمنا اأنقذت البلدة ال�شغرية اأو القرية 

بف�شل �شلوات ]النبي[ لوط. 

بحر لوط! يوؤمن العرب بكل ق�شة ترد يف القراآن؛ ولكن روايتهم للق�شة تختلف عن 

رواية الكتاب املقد�س الت�شالها بخرق لقانون ال�شيافة، ف�شاًل عن الف�شول القاتل الذي 

متكن من تلك املراأة التي حتولت اإىل عمود من امللح. واحلق اأنه كان هناك قدميًا عمود من 

فيه  تبعث  التمثال  اأن  يومئذ  ال�شائع  والقول  لوط،  امراأة  اأنه  دائمًا على  اإليه  امللح، وي�شار 

احلياة، ويتغري مع القمر بطريقة غام�شة. وهناك مثال اآخر عن املعجزة يتمثل يف �شخرة، 

واأ�شفلها �شخرة ت�شبه الكلب الذي �شوي الإطعام عابر �شبيل، وبعث من جديد على يد 

النبي الغا�شب 

�شورة ]مقابل �س 120 يف الن�س االنكليزي[

بوابة اأرنون
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القلب  ذات  احلمقاء  �شاحبته  يد  على  جديد  من  حجر  اإىل  ليتحول،  احلال  بطبيعة 

الطيب. 

والق�شة التي يوردها الكتاب املقد�س وا�شحة جلية؛ فلوط بح�شب هذه الق�شة مل يكن 

يف  ي�شنع  الذي  بالنبيذ  ال�شغف  �شديد  وهو  احلياة،  اأطايب  ي�شتعذب  كان  فقد  بالقدي�س 

منطقته. وقد اختار وادي االأردن اخل�شب حني ترك له اإبراهيم اخليار، ثم ن�شب خيمته 

بالقرب من �شدوم، وكانت مدينة لها حتى يف ذلك احلني �شمعة �شيئة. وقد تعر�شت مدن 

اإبراهيم  هزمهم  الذين  االأربعة،  امللوك  من  لهجوم  فاح�س  ثراء  ذات  كانت  التي  ال�شهل 

العقاب  اإنزال  من  كان البد  ولكن  لوط.  اأخيه  ابن  اأزر  من  لي�شد  قدم  قد  وكان  بدوره، 

اأجمعني.  اإفنائهم  هي  لذلك  املتاحة  الوحيدة  الطريقة  وكانت  القوم،  باأولئك  ما  بطريقة 

الأنهم  بالهرب  االإ�رشاع؛  على  املالئكة  وحثته  يفر،  اأن  النذير  عليه  اأ�شار  قد  لوط  وكان 

�شاألهم  لوطًا  اجلبل، ولكن  اإىل  باللجوء  عليه  فاأ�شاروا  ليبدوؤوا عملهم.  ينتظرون خروجه 

اإىل  بالتوجه  له  ي�شمحوا  اأن  بال ريب؛  مبلذاته  منه  وان�شغااًل  به،  معهود  ما هو  نحو  على 

عنه.  النظر  ي�رشفون  يجعلهم  مما  به،  اجلماعة  وا�شتخفاف  املكان  لتوا�شع  نظراً  �شوعر، 

ف�شمحت املالئكة له بالتوجه اإىل �شوعر، فم�شى يف �شبيله، وبعد وقوع الكارثة الرهيبة 

انتقل اإىل اجلبل و�شكن يف كهف هناك. 

عديدة؛  اآراء  االأمر  هذا  يف  قيل  لقد  العا�شية؟  ال�شهل  مدن  بادت  حني  حدث  فماذا 

فالكتاب املقد�س يقول اإن ال�شماء اأمطرت كربيتًا وناراً من عند الرب، وقلب تلك املدن 

وكل البقعة وجميع �شكان املدن و»نبات االأر�س«. ويف �شباح اليوم التايل حني اأطل لوط 

ونظر اإىل م�شهد الدمار، وجد »دخان االأر�س �شاعداً كدخان االأتون«. 

زلزال  �شكل  اتخذت  طبيعية  ثورة  كان  اإنه  يقول  احلدث  بذلك  يت�شل  راأي  وهناك 

ومع  امليت.  البحر  وااللتهاب يف  لال�شتعال  القابلة  املواد  اأ�شابت  وبرق،  رعد  وعا�شفة 

ذلك فاإن املرء يت�شاءل اأين هي بقايا تلك املدن؟ ترجح االحتماالت اأن تكون تلك البقايا 

حتت املاء يف الطرف اجلنوبي وال�شطحي من البحر. وهناك فكرة طاملا كانت تقابل بالهزء 

اأنها �شوف جتد لنف�شها م�شداقًا من اأعمال علماء االآثار، واإنه  يف معظم االأحيان، ويبدو 

01- Moden Mnsyea.indd   95 3/12/09   11:35:14 AM



96

تناقلته  بالربهان مراراً على ما  العلمي احلديث  البحث  ياأتي  اأن  التمحي�س  ي�شتدعي  الأمر 

االأحاديث القدمية.

الناحية كلها وكانت  االأمريكية منهمكة موؤخراً يف درا�شة هذه  االآثار  كانت مدر�شة 

املح�شلة عدة اكت�شافات مثرية لالهتمام، وكان منها ما متخ�س عنه البحث يف كمية من 

الفخاريات تعود اإىل الع�رش احلديدي، ويرجع تاريخها اإىل 1400 قبل امليالد. وبالقرب من 

هذا االكت�شاف وجد الباحثون مذبحًا خل�شوا اإىل نتيجة مفادها اأنه كان يف ذلك املكان 

كان  التي  الفرتة  عند  يتوقف  االآثار  تاريخ  اأن  االأمر  يف  والالفت  للحجاج.  وحمطة  مزار 

يفرت�س اأن تكون املدن فيها قد انهارت، ومل تبعث من جديد حتى بعد األف عام. واأما ما 

يت�شل باملواقع فاملوؤكد اأن كل مدينة من هذه املدن البد اأنها قامت يف واد نظراً للحاجة اإىل 

املياه، ويرجح اأن �شوعر قامت على الوادي ذاته مثل املدينة القرو�شطية، اإمنا اأخف�س منها، 

واأما �شدوم وعمورة فالثابت اأنهما قامتا على الواديني االآخرين على الطرف اجلنوبي من 

املياه  حتت  للتنقيب  يبذل  �شوف  جهد  ثمة  كان  اإن  نتبني  حتى  ننتظر  ول�شوف  البحرية. 

ال�شحلة التي تغطي الرتبة االآن. 

ال�شخور  بالقرب من م�شادة �شواهد من  اأنه ثمة  الع�رش االأوغ�شطي  ا�شرتابو يف  كتب 

بالرماد، والقار  النار وال�شقوق والفلقات يف عدة موا�شع، وتربة �شبيهة  اآثار  التي حتمل 

بعيدة، ومرابع  مل�شافة  رائحة كريهة  تغلي وتر�شل  واأنهار  ال�شخور،  يت�شاقط قطرات من 

ال�شكنى خرائب متناثرة يف كل اجتاه؛ لذلك ننزع نحن اإىل االأخذ باملذهب ال�شائع لدى 

اأهل املنطقة باأنه كان هناك ذات يوم ثالث ع�رشة مدينة، وعا�شمتها �شدوم، اإمنا كان يتحلق 

حولها �شتون �شاحة ومل يلحق بها �رشر؛ لكن االهتزازات والتفجرات من احلمم والينابيع 

حدودها،  لتفجر  بالبحرية  جميعها  اأدت  والكربيت  االإ�شفلت  على  حتتوي  التي  احلارة 

بينما  والتو�شع،  التمدد  اإىل  باملدن  ذلك  اأدى  وقد  النار،  لتلتقط  وبال�شخور  وتتجاوزها 

هجر من ا�شتطاع من ال�شكان تلك املدن وهرب اإىل �شواها.

يقدم لنا ا�شرتابو وديودور�س خمتلف التفا�شيل اخلا�شة ب�شناعات البحر امليت؛ فيخرباننا 

اأن اأهل املنطقة كانوا يعرفون اأن االإ�شفلت �شيعلو اإىل ال�شطح الأن املعدن كان يتلوث به، 
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قوارب م�شنوعة  القوم من هذا خرجوا يف  واإذا حذر  الذهب.  ي�شتثنى من ذلك  ولي�س 

من الق�شب اأو الربدي، وانت�شلوا كتاًل عظيمة من القار اأو االإ�شفلت؛ الأن من �شاأن هاتني 

املادتني اأن تطفوا على �شطح املاء، ثم تق�شم هذه احلمولة اإىل مقادير �شغرية وحُتمل على 

تبدو  ما  غالبًا  الأنها  غنمًا؛  واالأ�شغر  ت�شمى »عجواًل«  الكبرية  القطع  القوارب. وكانت 

للعيان �شبيهة بحيوان بال راأ�س. وكان اأولئك الذين يعملون يف اجلمع م�شلحني، وكثرياً ما 

ين�شب القتال بني املتناف�شني على هذا ال�شيد. 

بكميات  يبيعونه  كانوا  الذي  القار  جمع  باحتكار  يوم  ذات  يتمتعون  االأنباط  كان 

كبرية للم�رشيني الذين يخلطونه مبواد اأخرى عند حتنيط املوتى، بل لقد قيل اإنهم مل يكونوا 

يطمئنون اإىل حفظ البدن من التف�شخ من دون مادة القار الذي يبدو اأنه مل يكن بو�شعهم 

احل�شول عليه من مكان اآخر. 

ومن املوؤكد اأن البحر امليت الفريد مبناظره الطبيعية كان فريداً يف تكوينه. وعلى الرغم 

من اأن الكتاب يختلفون فيما بينهم بكمية كل نقطة بالتف�شيل؛ فاإن الروايات العامة تتفق 

على اأنه ي�شب فيه �شتة ماليني طن من املاء، وذلك مقدار ال ميكن اأن يخ�رشه باأي طريقة 

�شوى التبخر. ويحتوي على كلور ال�شوديوم وكلور املغني�شيوم الذي ي�شفي على املاء مذاقه 

اإن االإ�شفلت يت�شكل يف ال�شدوع  املر، وكلور الكال�شيوم الذي يجعل املاء زيتيًا. ويقال 

الطبيعة،  يف  يحدث  ا�شطراب  اأي  بفعل  وينطلق  يتحرك  فهو  البحر،  قعر  يف  ال�شخرية 

في�شعد القار اإىل االأعلى ويطفو على ال�شطح يف كتل كما راأينا. وقد عر�س كيميائي عربي 

م�شهور من القرن الثالث ع�رش الئحة باال�شتخدامات املمكنة التي يفيد فيها القار يف الطب 

واأغرا�س اأخرى، ويالحظ هذا الكيميائي اأن البحر يلفظ »الننت القار من قعره، الذي له 

النفط، ويت�شكل يف �شقوق ال�شخور، كما يخرج الكهرمان من البحر«. ويقول  رائحة 

وا�شطرابات  وااللتهابات  التقرحات  عالج  يف  ي�شتخدم  اآخر  نوعًا  هناك  اإن  العامل  هذا 

املعدة، ف�شاًل عن الق�شاء على ديدان الكرمة. 

ويت�شاءل املرء عما بقي من اأطالل مدن ال�شهل اأيام كان االأنباط يجمعون القار ليبيعوه 

للم�رشيني، فقد ظلت الرواية تدور عرب القرون على هذا النحو، �شواء بقي من القار �شيء 
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اأم زال كل اأثر له. ويبدو اأن الكولونيل كوندر- الذي جعلت بحوثه يف فل�شطني ال�رشقية 

قد غرقت يف  املدن  تلك  اأن تكون  امل�شتحيل  اأنه من  يظن  اهتمام-  املنطقة كلها مو�شع 

اآثارها حتى مل تعد تظهر يف طبوغرافية  املدن و�شاعت  البحر، فيقول: لقد دمرت تلك 

الكتاب املقد�س، وقد اعتقد يو�شيفو�س - مثلما ما يزال يعتقد بع�شهم اليوم يف بريطانيا 

على الرغم من ال�شواهد اجليولوجية- اأنها »تكمن يف اأعماق مياه البحر امليت املاحلة«. 

ويبدو اأن اأحدث راأي يف علم االآثار ي�شري اإىل الفكرة القدمية التي تتفق مع هذه املدر�شة 

فيما  ناأمل  اأن  اإال  لنا  فلي�س  اإليه؛  ما تذهب  النهاية على �شواب  برهنت يف  ما  التي كثرياً 

التاريخ القدمي يتك�شف �شيئًا ف�شيئًا اأن يعرث على اأمر جديد يت�شل بهذه املدن التي اختفت 

متامًا اأكرث من اأي من املدن االأخرى التي تناولناها حتى االآن. 

مرفاأه  الكرك  ل�شاحب  فكان  ال�شفن؛  لر�شو  اأماكن  عدة  الرومان  اأيام  يف  هناك  كان 

عند م�شب وادي الكرك. وقد ورد اأن هريود كان يرتاد حمامات املياه املعدنية كالريهو 

متنقاًل بقارب اخت�شاراً لطول الرحلة. والبد اأن القوم كانوا ي�شتمتعون باحلياة يف بحرية 

االإ�شفلت يف تلك االأيام، ولكن يبدو اأن امل�شلمني ما كانوا ي�شتطيبون احلياة كثرياً هناك. 

ولعل اأبناء ال�شحراء الذين كانوا يتقاطرون اإىل اجلوار عملوا على اإبعاد التجار عن املكان، 

كما كانوا يوؤثرون جيادهم ال�رشيعة على القوارب التي مل يعتادوها. 

اأول من ركب  املالحة؛ وكان  مناأى عن  امليت حتى عهد قريب يف  البحر  ولقد ظل 

البحر اإيرلندي يدعى كو�شتيغان مات ب�شبب املناخ و�شح املاء، وكان الثاين اإجنليزي يدعى 

املياه  ينعك�شان على  اللذان  االأبي�شان  املرل  راأ�شا  وُي�شكل  ذاته.  امل�شري  لقي  مولينو، وقد 

الرحالتني  هذين  من  واحد  با�شم  راأ�س  كل  ويدعى  »الل�شان«  نحو  اأجمل  على  اخل�رشاء 

الرائدين، وكالهما اأخذا من �شواطئه القا�شية وهما م�رشفان على املوت، وكان كو�شتيغان 

قد قام مبحاولته البائ�شة يف العام 1835، ومولينو يف العام 1847. واملغامر الثالث اأمريكي 

يدعى لينت�س وكان اأ�شعد حظًا من �شابقيه؛ الأن حكومته جهزته مبعدات اأف�شل. 

مبحركات،  مزودين  قاربني  ا�شتخدموا  الذين  النا�س  من  عدد  ظهر  احلني  ذلك  ومنذ 

وقد و�شع  اآبل،  االأب  يدعى  املغامرين  هوؤالء  اأحد  وكان  اأحيانًا،  تتوافر  القوارب  وهذه 
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بالغتني.  ال�شواطئ بدقة وعناية  التي قام بها وا�شتق�شى فيها  الرحلة  رواية مثرية جداً عن 

ولكن علينا قبل التوغل يف املمرات ال�شيقة املف�شية اإىل املدن القريبة من البحر امليت اأن 

نلقي نظرة على الدروب التي على ال�شفة الغربية، وبذلك ال منلك اأي دعوى لينظر يف 

اأمرها باأي قدر من العمق. 

كانت م�شادة- التي قال ا�شرتابو اإنه �شاهد بالقرب منها خرائب مدن اأخرى دثرت- 

قلعة اأكرث منها مدينة؛ فهي تقع على ارتفاع األف و�شبعمئة قدم عن �شطح البحر امليت، فوق 

ه�شبة على قمة �شخرة جرداء. ويكاد اأن يكون لكل مدينة ت�رشف على البحر امليت ماأ�شاة 

تروى، وق�شة م�شادة ق�شة رهيبة. 

لقد �شعد جونثان املكابي مت�شلقًا اإىل ع�س الن�رش هذا، وهناك بنى قلعة، ثم ح�شن هريود 

وثالثون  ثمانية  له  وكان  اللون عظيم،  اأبي�س  ب�شور  كلها  اله�شبة  واأحاط  القلعة،  الكبري 

برجًا، ومن ثم بنى لنف�شه ق�رشاً. ولهذا الق�رش ق�شة تروى؛ فقد كان ق�رشاً قويًا منيعًا من 

خارجه وفخمًا من داخله. وكان هذا الق�رش مزوداً باحلمامات، وهي م�شممة بال ريب 

وفق املخطط الروماين، واأر�شه مغطاة مبوازييك رائع، وحتيط به احلدائق والطرق، ويطل 

على م�شهد رائع للبحر امليت، ورمبا مل يرق له وهو مرمي كاجلوهرة حتت قدميه. والو�شف 

الذي قدمه يو�شيفو�س للطريق اإىل هذه اجلنة قريب من طبيعة البلد اإىل درجة اأنه ال بد اأن 

يكون هناك موقعه. 

عن  ]اأحدثكم[  »واالآن  فيقول:  القلعة  اإىل  املف�شي  الطريق  عن  يو�شيفو�س  ويحدثنا 

الدروب املوؤدية اإىل القلعة، ومنها طريق من بحرية االإ�شفلت نحو �رشوق ال�شم�س، واآخر 

»درب  الطرق  هذه  من  واحد  على  ويطلق  اأي�رش،  ال�شعود  حيث  الغربي  اجلانب  على 

االأفعى«؛ الأنه ي�شبه االأفعى من حيث ال�شيق واالنعطافات الدائمة، ثم النقطاع الدرب 

يف االنحدارات البارزة يف ال�شخر، ثم يعود فيلتف على ذاته، ثم يتمدد من جديد �شيئًا 

ف�شيئًا، وحدوث جلبة مع التقدم اإىل االأمام. ومن ي�شاء اأن يجاري هذا الدرب يف م�شريته 

عليه اأن يبداأ اأواًل ب�شاق واحدة، ثم ينتقل اإىل ال�شاق االأخرى، ولي�س هناك �شوى املوت اإذا 

ما انزلقت قدماك؛ اإذ هناك على كل جانب هوة �شحيقة ومنحدر �شديد االنحدار، يكفي 
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لتبديد �شجاعة اأي اإن�شان مبا ي�شيعه هذا االنحدار ال�شديد من رعب ورهبة.

وقد دعم هريود هذا املوقع، وكان هذا اأي�شًا باالعتماد على ما اأورده يو�شيفو�س واآخرون 

يف املراجع، وكان يرمي اإىل حماية نف�شه من خطرين: اأحدهما اخلطر املتمثل باليهود الذين 

خ�شي عودتهم اإىل ملوكهم ال�شابقني، واخلطر االآخر هو املاثل دائمًا والناجم عن مطامح 

كليوبرتا و�شعف اأنطونيو. وكان من �شاأنه اأنه زود الق�رش باملوؤن على اأكمل وجه؛ اإذ ميكن 

اأن يجد املرء- لو اجتاح الرومان املكان ولو بعد مئة عام- طعامًا يف الغرف املخ�ش�شة، 

ومن دواعي ال�رشور اأن نذكر اأن الطعام ما زال �شاحلًا لالأكل.

بعد  املنطقة  تلك  اإىل  قدم  الذي  �شيلفا  الروماين فالفيو�س  بالقائد  املناطة  املهمة  كانت 

ما ا�شتوىل الرومان على القد�س �شعبة، وقد ا�شتوىل على االأر�س املحيطة، ثم ارتقى التل 

واأقام مع�شكره هناك، حيث ما زالت اأثاره قائمة. ثم اأقام �شوراً عظيمًا حول التح�شينات 

التي كان قد اأقامها هريود، ون�شب بعدئٍذ اآالت احل�شار. وكانت احلامية تتاألف من هوؤالء 

املتطرفني املتع�شبني بقيادة اليعازر، وكانوا جماعة من الرجال والن�شاء اأي�شًا ذوي الباأ�س 

واجلراأة كما تظهر االأحداث الالحقة. فاأقام هوؤالء �شوراً اآخر داخل التح�شنات اخلارجية 

منعًا لت�رشب العدو، ولكن هذه االإجراءات جميعها كانت �رشبًا من العبث؛ فاالأمر انتهى 

اأهوال امل�شري الذي ينتظرهم  اليعازر خطبة عر�س فيها  األقى  اإىل اال�شت�شالم. ولقد  برمته 

اإن اأخذهم الرومان اأ�رشى، وت�رشع اإليهم اأن يقتلوا اأنف�شهم بداًل من اال�شت�شالم فوافقت 

احلامية على ذلك. وبداأت املجزرة فقتل الرجال زوجاتهم واأطفالهم، ثم اأخذ كل منهم 

يقتل االآخر؛ وجرت تلك االأحداث يف �شمت لئال ت�شاور العدو ال�شكوك، ومل يبق من 

تلك اجلماعة �شوى امراأتان وخم�شة اأطفال اآثروا البقاء على التخلي عن احلياة. 

ويف اليوم التايل وجد الرومان- حني دخلوا يف النهاية القلعة التي اأحكموا ح�شارها 

ال�شجيج  املكان �شمت رهيب عو�شًا عن  املوتى، وخيم على  من جثث  طوياًل- عدداً 

وال�شياح كما كانوا يتوقعون. وعلى اأي حال فاإن اآخر ماآ�شي البحر امليت قد اأ�شفت عليه 

م�شحة من العظمة.
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�لف�سل �لثاين ع�رش

عروعري وخماير�ص

على بعد ثالثة ع�رش مياًل �رشق البحر امليت يتحد جدوالن لي�شكال نهراً، يعد على الرغم 

من ق�رشه و�شح املياه فيه اأحيانًا اأحد االأنهار الثالثة الكبرية يف ناحية �رشق االأردن. وهذا 

النهر- �شاأنه �شاأن االأنهار االأخرى يف فل�شطني- اأ�شد اعتماداً على اجلمال اخلارق للوادي 

الذي يجري فيه منه على مقدار غزارة مياهه.

ال�شغرية، وتختلط  اجلداول  تربز جمموعة من  بقرب طريق احلج  ما  وهناك يف مكان 

ت�شكل  الذي  النهر  امللتقى يجري  تت�شل مبياه جدول ماء جنوبًا. وبعد هذا  مياهها حتى 

عن ذلك اإىل االأ�شفل عرب �شق عظيم يف ه�شبة �شخرية من جبال موؤاب، حتى ي�شب يف 

الداخلي  البحر  ال�شمال عن و�شط ذلك  اإىل  قلياًل  تبعد  نقطة  املاحلة يف  امليت  البحر  مياه 

مقابل موقع اإجنادي. ويتاألف الوادي اأ�شا�شًا من جروف �شاهقة من احلجر الرملي ترتفع 

ب�شكل األ�شنة من االأر�س داخل البحر، و�شخور مرتفعة �شديدة االنحدار، ي�شل عر�شها 

يف االأعلى اإىل ميلني، ثم ي�شيق حتى يبلغ قرابة مئة القدم عند منفذ اجلدول.

واأما النهر فتحف به اأ�شجار ال�شف�شاف والدفلى والطرفاء واخلروع والق�شب، واملكان 

مرتع للطيور الربية، وكان يف اجلوار حتى عهد قريب جداً حيوانات متوح�شة. وما زال 

م�شهد اأبناء اآوى وال�شباع �شائعًا، كما جتتمع هناك الذئاب، كذلك يرد على األ�شنة امل�شافرين 

ذكر روؤيتهم للغزالن والظباء وطيور اأبي منجل جميعًا. ومن بني الطيور ثمة طائر معني ال 

وادية«، كما اأن يف  ُي�شاهد اإال يف تلك املناطق، ويعرف با�شم غري �شاعري متامًا هو »ال�شَّ

املنطقة طائر الطيهوج الرملي واآكل النمل والقطاة اليونانية واالأوز الربي والقريل واللقلق، 

ف�شاًل عن الن�رش والعقاب. 

التي  ال�رشاوة  من  ذاته  القدر  على  الوديان  تلك  يطرقون  الذين  الرجال  بع�س  كان 

تت�شف بها حيوانات الرباري تلك التي تنت�شب على اأربع قوائم؛ فكان من �شيمهم الرتب�س 

انق�شوا عليه  اأحدهم  اإذا الح  م�شترتين يف ظل �شخرة �شخمة من تلك ال�شخور، حتى 
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ال�رش�شني هوؤالء. فيذكر بركهاردت- وقد كتب  على حني غرة، وهو ال ميلك حيلة مع 

ذلك يف العام 1812- اأنه وجد يف وادي اأرنون اأكوامًا من احلجارة يف�شل بينها م�شافات 

منتظمة، والحظ اأن حار�شه االأعرابي كان ي�شيف ب�شعة اأحجار اإىل كل كومة. فلما �شاأله 

بركهاردت عن ال�شبب اأخربه اأن هذه احلجارة توفر للم�شافر االأعزل �شالحًا ي�شتخدمه اإذا 

داهمه الل�شو�س. ولكننا قد خلفنا هذه العادات غري املتح�رشة وراء ظهورنا منذ اأكرث من 

مئة عام. 

يكاد القادم من البحر امليت اأال يتبني مدخل وادي اأرنون؛ اإذ يلوح للناظر اأن ال�شخور 

تكاد تلتقي والباب )الربج( ال�شخم الذي يحر�س باب املجيب، كما بات العرب ي�شمون 

النهر القدمي، يقطع الدرب. واأمام ال�شق يف ال�شخرة �رشب من النتوء الرملي، حيث تنمو 

الدفلى مبا هو معهود بها من كرثة ووفرة، ومتتد اإىل اخلارج، وتكاد تخفي وراءها حو�س 

ماء عظيمًا تنعك�س على �شطحه �شور ال�شخور احلمراء على نحو اآ�رش. ولكن املرء ال يقرب 

مدخل الوادي اإال بعد اأن يرتقي ال�شخور ويخو�س يف املياه. بيد اأن االأحوال تختلف؛ اإذ 

ميكن للمرء اأن يخو�س يف مياه اأرنون اإىل عمق معني، يف حني اأن املياه يف مناطق اأخرى 

تكون منذ البداية عميقة ن�شبيًا. والنظرية التي تقول اإن مياه البحر امليت يف ازدياد لها ما 

يوؤيدها على ما يبدو بتغيري ظروف ال�شاطئ الذي يزداد غمره تدريجيًا. 

يت�شف م�شهد الوادي باأنه اأخاذ ومده�س، وللجروف ال�شخرية املنحدرة جميعها ذرى 

تثري يف النف�س �شعوراً بالروعة. والزخارف القوطية على قدر عال من اجلمال والروعة التي 

اإن املرء ليح�شب بع�س ال�شخور كاأنها من عمل مهند�س معماري،  تت�شم بها البرتاء؛ بل 

كذلك هناك بع�س ال�شخور امل�شطحة املل�شاء. ويتلوى الوادي ويلتف، وترتفع االأ�شوار 

النحيلة،  احلمراء  ال�شخرة  �شورة  الرقراق  املاء  �شفحات  على  وتنعك�س  قدم،  اأربعمئة 

و�شجرة الطرفاء اخل�رشاء كالري�س يف اأعماق املياه الزرقاء، ف�شاًل عن ال�شماء الزرقاء ال�شافية 

التي
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�شورة ]مقابل �س 132 يف الن�س االنكليزي[ 

البحر امليت

خلت من ال�شحب. وهكذا فاإن الظالل التي تبعث الن�شاط واملو�شاة بنرثات قوية من 

نور ال�شم�س جتعل املدخل اإىل هذا الوادي العجيب مريحًا بعد وهج البحر امليت، ورائعًا 

مثل لوحة يتذكرها املرء طوياًل بعد ن�شيان �شور كثرية اأخرى دونها فتنة. 

ولي�س ال�شعود عن طريق ال�رشير ال�شخري الأرنون باملهمة الي�شرية، لكن ميكن اإجنازه 

بالن�شاط واالإقدام. ونظراً ل�شيق الوقت املتاح يل لي�س مبقدوري امل�شي اأبعد من هذه امل�شافة، 

وعلي االآن اأن اأعتمد على الروايات التي اأوردها اآخرون �شواي عن عروعري؛ فقد نق�س 

امللك مي�شاع على احلجر املوؤابي الذي عرث عليه يف ديبون، على بعد ب�شعة اأميال �شمال 

عروعري،  بنيت  »لقد  موؤاب:  حدود  على  تقوم  كانت  التي  واملدينة  القدمية  القلعة  موقع 

و�شققت الطريق عند اأرنون«، ولي�س هذا تبجحًا فارغًا، وال �شيما يف ما يت�شل بالطريق 

اآثار  التي تغلب عليها. وما زالت  ال�شخمة  للم�شاعب  بالنظر  اإجنازاً هند�شيًا،  الذي كان 

الطريق الروماين القدمي قائمة ولعلها تتبع الطريق املوؤابي، وقد كتب االأب اآبيل يف كتابه 

»Croisier autour de la Mer Morte« كان الدرب الروماين يي�رش ال�شفر ويتبع قلياًل الطريق 

الذي �شق قبل ثمانية قرون«. والطريق احلديث يقطع الوادي بعمق األفني وخم�شمئة قدم، 

مما يجعل املرء يتاأنى يف امل�شري عند التخوم ال�شمالية القدمية ملوؤاب. 

اأرنون حيث ينحدر  ال�شمايل من  التي ت�شم موقع عروعري على اجلانب  تقع اخلرائب 

»عروعري  املقد�س:  الكتاب  يف  ويرد  جديد،  من  ي�شعد  ثم  االأعلى  من  الروماين  الطريق 

اأن  بيد  اجلدول؛  من  مقربة  على  تقع  املدينة  باأن  ذلك  فاأوحى  النهر«،  و�شط  واملدينة يف 
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اأما  اأنه كانت هناك قلعة فعاًل و�شط النهر و�شاعد ذلك يف حماية املدينة.  الراأي االأرجح 

البلدة ذاتها، بقدر ما ميكننا ا�شتعادة املا�شي حاليًا؛ فقد بناها املوؤابيون؛ ثم بنيت جمدداً يف 

االأرجح يف املوقع ذاته، على يد قبيلة جاد، غري اأنها �شلمت بعد ذلك اإىل روؤبني الذي كان 

ميلك االأر�س الواقعة اإىل ال�شمال من ال�شفة حيث قامت عروعري. ثم انتزع االإ�رشائيليون 

املدينة من ملك العموريني �شيحون الذي كان قد انتزعها من املوؤابيني، وهذا ما اأثار نقمة 

البالد؛ فم�شوا  با�شتعادة هذه  االأمل  يفقد هوؤالء  ال�شابق. ومل  اأكرث من  املرة  املوؤابيني هذه 

لقتال اليهود بعد ثالثمئة عام لرف�شهم اإعادتها اإىل اأقاربهم.

مل يبق هناك �شوى القليل مما ينبئنا عن طبيعة مدينة عروعري؛ فنحن نعلم اأنها قامت اإىل 

جانب النهر بني �شخور كل�شية عالية، وحماطة بطبيعة توحي بحدوث تفجرات بركانية. 

وبالقرب من املكان هناك الطريق الروماين وبع�س ال�شوى لتحديد امل�شافات على الطريق، 

اإىل  االإ�شارات  اأما  بقايا ج�رش روماين.  املكان  اأعلى  �شفريو�س، ويف  ا�شم  يحمل  واأحدها 

اأرنون ومدينتها يف الكتاب املقد�س فجميعها تلميحات بالتهديد والوعيد. 

وكان �شكان جنوب �رشقي فل�شطني وثنيني جميعًا، غارقني يف االآثام واملوبقات من كل 

نوع، والقول باأنهم كانوا �شيلقون م�شرياً غري الذي انتهوا اإليه لو اأنهم �شمحوا لالإ�رشائيليني 

اأنهم  لو  املتاعب  اأ�شواأ  اأنف�شهم  جنبوا  قد  كانوا  ولعلهم  يبلغنا.  مل  اأمر  بالدهم  باملرور يف 

�شمحوا لهم باملرور، ولرمبا اأدى احتكاكهم مبن يعبدون االإله احلق اإىل ان�رشافهم عن بعل 

الذي كانوا يعبدونه؛ اإال اأن الواقع يوؤكد اأنهم قاوموا االإ�رشائيليني، واإن �شارت بينهم خمالطة 

حني ا�شتدرجوهم لعبادة اإلههم القبلي، وذلك ما يحمل على الظن باأنهم كانوا قومًا لي�س 

من ال�شهل حملهم على التحول اإىل دين جديد. 

وكان وا�شحًا اأنهم خافوا من فكرة هذا الغزو؛ فقد اأر�شل ملك موؤاب باالق يف طلب 

النبي بلعام لي�شاأله اأن يبذل ما يف و�شعه يف هذا االأمر، وكان اللقاء بينهما على �شفة نهر 

البالد طواًل  الذين قدموا من م�رش وانت�رشوا يف  القوم  لعناته على  ينزل  اأن  ف�شاأله  اأرنون. 

وعر�شًا، ثم ا�شطحبه اإىل ثالثة مواقع عالية لينجز عمله. وت�شل�شل العملية ما زال ماثاًل يف 

الذاكرة فال �رشورة لتكراره؛ اإمنا من املثري لالهتمام اأن ن�شمع اأنه وجد �شبع �شخور عند 
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طرف تل جنوب باموث بعل رمبا كانت بيور، فقد اأ�شار بلعام بن�شب �شبعة مذابح لالآلهة 

الفلكية ال�شبع، وهذه ال�شخور بالغة الِقدم، والعرب ال يدرون اأمراً من تاريخها، اأما التل 

فيطل على م�شهد وا�شع. 

فما كانوا  التي ال جتارى؛  براعتهم  ف�شاًل عن  الطبيعة،  اأبناء  موؤاب وعمون  اأبناء  كان 

ن�رشاً  كلما حققوا  ابتهاج  اأميا  يبتهجون  وكانوا  باإ�رشائيل،  �رش  يقع  فرحهم حني  ليخفون 

ويتفاخرون به؛ فحني تلوث املعبد زغرد العمونيون وابتهجوا ا�شتح�شانًا، وكذلك حني 

اأ�شاب اإ�رشائيل اخلراب ووقعت مملكة يهوذا يف االأ�رش. وال ريب باأنهم فرحوا اأ�شد الفرح 

حني وقف االإ�رشائيليون عند حدود مملكة عمون »لقوتها ومنعتها«. 

هناك اأحداث عديدة ت�شرتعي االهتمام تت�شل بنهر اأرنون؛ ومن ذلك اأنه حني اأر�شل 

داود يوؤاب الإح�شاء القبائل نزل يف عروعري، على الطرف االأمين من املدينة التي تقع و�شط 

َمن  يقتل كل  �شوف  اأنه  واأق�شم  الكفار،  قاتل  املكان حيث  اإىل هذا  يبثة  نهر جاد، وجاء 

الن�رش. فمن تراه كان يق�شد بذلك  اإن منحه اهلل  بيته، عند عودته من احلرب  يخرج من 

بالدف والرق�س،  ت�شتقبله  التي جاءت  الوحيدة  ابنته  يق�شد  اإنه قطعًا مل  العجيب؟  الق�شم 

وكانت الذبائح التي قدمتها مو�شوعًا حمببًا للفنانني وال�شعراء!

كان وادي اأرنون يعد زمن الرومان موقعًا خطراً؛ ولذلك كان اجلنود يحر�شونه دائمًا،  

وقد احتل الفوج الثالث اجلبلي يومئذ ح�شنًا قرب اأعلى املمر. 

وهناك واٍد يفوقه �شهرة هو وادي الزرقاء ماعني، ويقع بني اأرنون والطرف ال�شمايل 

للبحر امليت، ويجري يف واد �شيق عميق من ال�شخر الرملي والكل�شي، وتنمو على طول 

التني  واأ�شجار  النخيل والق�شب  اأ�شجار  فيها  مبا  ا�شتوائية،  �شبه  نباتات  الطرفني  جمراه من 

الربي ذات العقد. ومن بني ال�شخور تنبع املياه احلارة عند حمام الزرقاء الذي حدد على 

اأنه موقع ينابيع كالرهو، ولهذه النظرية موؤيدوها كما لها معار�شني؛ لكن الراأي االآن يقول 

اإن ينابيع الزارة- وهي على مرحلة ثالثة اأميال جنوب الزرقاء ماعني- كانت احلمامات 

التي كان هريود يق�شدها. 

ولي�س هناك من يجادل يف عظمة الوادي الذي يوؤدي اإىل مدينة من�شية اأخرى خماير�س 
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)مقاور(، ويقدم لنا الكولونيل كوندر الذي يرى اأن ينابيع الزرقاء احلارة هي تلك التي كان 

هريود يرتادها و�شفًا ممتازاً للم�شهد. ولي�س يبدو وا�شحًا ال�شبب يف اإطالق ا�شم كالريهو 

على احلمامات والوادي، وهو ا�شم بطلة ماأ�شاة تت�شل بقالدة م�رشوقة و�شال، بيد اأن هذا 

التف�شري يف احلقيقة تب�شيط للمو�شوع. ذلك اأن االأ�شاطري االإغريقية والثقافة االإغريقية وكل 

ما هو اإغريقي قد غدت �شائعة يف روما يف اأيام عظمتها، ورمبا كان اال�شم االإغريقي ي�شقط 

على االأ�شياء من دون متحي�س مبعناه. 

وفيما يت�شل بالوادي كتب الكولونيل كوندر يقول: 

»لقد ا�شتغرقنا �شاعة كاملة حتى متكنا من بلوغ اأ�شفل الوادي، وكان امل�شهد يف االأ�شفل 

رائعًا ياأبى عن الو�شف؛ ففي اجلنوب كان هناك البازلت االأ�شود واحلجر الكل�شي البني 

واملرل اللماع. ويف ال�شمال هناك ال�شخور الرملية ال�شاهقة من كل لون، بدءاً من االأ�شفر 

الباهت اإىل القرمزي ال�شارب اإىل احلمرة. ويف الوادي ذاته جند اأ�شجار النخيل ذات اخل�رشة 

الزاهية، مبتهجة بالقيظ والرتبة الرملية. وهناك بع�س اجلداول وهي تتفجر من ال�شخور، 

وت�شب يف جداول بني �شفاف مك�شوة بق�رشة من الروا�شب الكربيتية الربتقالية اللون. ويف 

االأعلى حلق طائر احل�شون االأ�شود و�شفق بجناحيه وروؤو�س ري�شه الذهبية اللون، و�شوته 

وتتفرع  واجلداول-  املكان.  هداأة  يف  ال�شخمة  احلمراء  ال�شخور  ترددها  واحدة  نغمة 

عن ع�رشة ينابيع- تتفاوت درجة حرارتها ما بني 110 و 140 فهرنهايت، ثم تت�شاقط يف 

�شليالت و�شط اخل�رشة املرتفة، لتن�شم اإىل جمرى التيار الرئي�س االأ�شد برودة وحداثة، اإذ ينبع 

ال�شخور احلوارية  اأحوا�شًا حتت  التي ت�شكل  الوادي  اأعلى  الينابيع كثرية احل�شى يف  من 

البي�شاء املالأى بال�شمك، واملختبئة يف غي�شة من اأ�شجار الطرفاء واأعواد الق�شب. 

ال �شيء من م�شاهد الطبيعة كلها يف �شورية- حتى بعد الوقوف على جبل احلرمون، 

اأو بني اأحرا�س بانيا�س، اأو يف اإجنادي اأو بني فجوات جبال لبنان ال�رشقية- ي�شكن ذاكرتي 

مثل ذلك الوادي، وادي اهلل، عند بيت بيور، حيث اأُخفي جثمان مو�شى. اجلدول الرقيق 

اخلندق  ذلك  خماير�س،  املعمدان يف  يوحنا  �شجن  م�شاره هريود حتت  �شق  الذي  املتدفق 

الرهيب حيث تقدم القرابني لالأرواح التي ت�شكن ال�شحراء، وما زال النا�س يغت�شلون هناك 
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الإميانهم الذي ال يتزعزع بقوة النبع على �شفاء املر�شى«.

وكان االأب اآبيل- من جهة اأخرى- على قناعة باأن ينابيع الزارة هي التي كانت توفر 

لهريود حمامات اال�شت�شفاء؛ لكنها عجزت عن �شفائه من علته، فيقول اإن حمام الزارة 

كان يف مدرج �شخم مغلق من جهة الغرب بطرف اجلبل. واالأر�س من ناحية البحر مغطاة 

بطبقة �شميكة من حجر التوفة امل�شامي الذي يت�شكل من رماد الرباكني، واأر�س التيارات 

الطبيعية واال�شطناعية من املاء احلار حمكمة الغطاء بروا�شب وق�رشيات، ت�شكل امتدادات 

من حجر الرتافرتني الكل�شي تنحدر اإىل ال�شاطئ. وهناك على طرف تل من حجر التوفة 

امل�شاحي اأبنية رمبا كانت تقوم مقام احلمامات، وما زال هناك قناة لنقل املاء اإىل احلمامات، 

واإذا تبع القارئ ال�شاطئ �شمااًل بلغ بعد م�شرية خم�س دقائق مرتفعًا من االأر�س، متوجًا 

باأطالل ح�شن �شغري، وبعد خم�س دقائق اأخرى تبلغ كتلة من اخلرائب ذات املن�شاأ املائي 

احلار و�شخرة ال �شكل لها، كان قد اكت�شف يف داخلها غرفة ذات مدخل من ناحية البحر 

وقناة لنقل املاء. ويقع وادي الزارة اإىل احلد ال�شمايل من هذا املدرج، وهنا يجد القارئ بني 

الق�شب ينابيع حارة وباردة. ويف قاع ينابيع املاء احلار فجوات ينتجع اإليها امل�شتحمون. 

اإن االأب اآبيل مقتنع باأن هذه هي حمامات كالريهو، وي�شت�شهد يف الربهان على ذلك 

بف�شيف�شاء ماأدبا. ويف هذه اخلريطة الفذة من الف�شيف�شاء يجد املرء ثالثة ينابيع بني واديني 

غري م�شميني يف ال�شاطئ ال�رشقي للبحر امليت. واأولها ينبوع املياه الفوارة الذي ينطلق من 

حو�س م�شتدير، ثم يندفع وي�شب يف البحرية، والثاين وهو اأكرب فمو�شعه عند املحراب، 

اأما الثالث فينحدر من اجلبل ثم ت�شري املياه يف طريق اأ�شفر طويل لي�شب يف البحر، وهناك 

الدرب الذي مهده هريود يف  اأن  ال�شاطئ �شجرتا نخيل. ويالحظ ف�شاًل عن ذلك  على 

بينابيع  تتحكم  التي  اله�شبة  االأ�شود على  البازلت  الزارة قد اختفى حتت كتلة من  وادي 

املياه احلارة. 

اإىل القدرات العالجية للماء، وال�شند يف ذلك قول  اأن هريود مل يكن ليطمئن  ويلوح 

يو�شيفو�س اإنه كان قد اأنزل اإىل حمام من الزيت احلار، مما جعل عينيه تنقلبان اإىل االأعلى، 

وكاد اأن ميوت، ثم مات فعاًل بعيد ذلك يف اأريحا، خمل�شًا بذلك لل�شمعة ال�شيئة التي حر�س 
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عليها حتى النهاية. فهنا لي�س ثمة من تقليد باالعرتاف على فرا�س املوت، وهكذا مات 

الرجل كما عا�س. ففي ال�شنة االأخرية من حياته كان قد اأمر بذبح كل الذكور من مواليد 

بيت حلم؛ خوفًا من اأن يكون بينهم من يغدو ملكًا يت�شدى له، وكان من بني اآخر اأفعاله 

قتل ابنه البكر، و�شجن عدد من وجهاء اليهود الذين اأمر بقتلهم حني ميوت، فيكفل بذلك 

اأن ي�شيب احلزن كل عائلة يف القد�س. ولكن علينا اأن من�شي يف طريقنا اإىل خماير�س املدينة 

اإليها منجذبون، ونبلغها بطرق متعرجة  اأعلى وادي الزرقاء  ماعني، والتي نحن  القائمة 

مثل الطريق الروماين يف وادي اأرنون.

ثم  و�شجن هريود،  واحل�شن  القدمية  والقلعة  خماير�س،  بنى  قد  يانيو�س  الك�شندر  كان 

تناف�س  بناءها هريود الكبري. وكانت قلعة رائعة  الروماين غابينيو�س، واأعاد  القائد  دمرها 

الق�رش االآخر يف ال�شحراء يف م�شادة، �شاأنها يف ذلك �شاأن كل �شيء مي�شه هريود. اإال اأن 

اأنتيبا�س الذي غدا حاكم برياية، وخلف والده يف جمل�س  االهتمام يرتكز على ابنه هريود 

احلكام االأربعة. وكان اأنتيبا�س قد تلقى علومه يف روما، وتزوج بابنة ملك البرتاء احلارث، 

فجاءت  اأخيه؛  زوجة  بهريوديا�س  ليتزوج  طالقها  و�شك  على  وكان  القول،  �شلف  كما 

ابنة احلارث اإىل خماير�س، ومنها جلاأت اإىل اأر�س والدها. وهنا اأدت �شالومة رق�شة املوت 

ال�شهرية، ويف مكان ما من ال�شجن كان مقتل ]يوحنا[ املعمدان، لي�س يف �شبيل الر�شالة 

التي نه�س بها وكان م�شتعداً للموت يف �شبيلها؛ واإمنا العرتا�شه على االحتاد غري الطبيعي 

بني هريود اأنتيبا�س وزوجة اأخ له ما زال على قيد احلياة.

كان احل�شار االأخري الذي عرفته خماير�س اأ�شبه بطبيعته باملهزلة؛ فقد كان الرومان يرون 

لذا عملوا على  اأمره.  ي�شقط وينتهي  اأن  بالغ اخلطورة، واالأحرى  يف هذا احل�شن مكانًا 

م�شعاهم  يف  احلظ  يحالفهم  مل  اإذ  عبثًا  ذلك  وكان  واإ�شقاطه،  حوله  من  احل�شار  اإحكام 

ب�شبب منعة موقعه؛ فقد كانت الوديان �شحيقة ال يجدي معها التفكري يف ح�شارها، كما 

كان يجري االأمر يف حاالت اأخرى. 

احت�شد اليهود جميعهم يف القلعة، وكانت واحلق يقال تكاد تكون منيعة متامًا، ويف 

البلدة ال�شفلية و�شعوا عدداً غفرياً من الغرباء. وبعدما ا�شتمر احل�شار حينًا من الزمن خرج 
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املهاجمة احتقاره وازدراءه،  للقوة  ليظهر  القلعة،  اآخر مغامر من باب  �شاب ومعه رجل 

احلامية  راأى جنود  ولقد  و�شالحه.  بدرعه  الرومان وحمله  اجلنود  اأحد  تقدم  فلما ظهر 

الذين اأ�شابهم الهلع اأواًل ال�شاب يتعر�س لل�رشب، ثم �شليبًا ين�شب ليكون ال�شاب ال�شحية 

الذي ي�شلب عليه. وكان هذا امل�شهد اأ�شد من اأن يطيقه اأ�شدقاوؤه؛ فا�شت�شلمت احلامية فعاًل 

اأنف�شهم يف هكذا  ال�شاب. وين�شح بطل هذه الكوميديا بع�س الذين وجدوا  لَي�شلم هذا 

موقف باال�شت�شالم. حقًا اإن قلياًل من الهزل رمبا يكون اأمراً ينبغي اأال نرتفع عنه بعد عر�س 

الكثري من املاآ�شي. 
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الف�صل الثالث ع�رش

ال�صحراء

من امل�ستحيل احلديث عن مدن بالد العرب من دون االلتفات ولو مدة ق�سرية، لدرا�سة 

لهم.  موطنًا  براريها  من  جعلوا  الذين  فعاًل،  ال�سحراء  عرب  وهم  الرحل،  البدو  اأولئك 

اإىل اجلمال احلقيقي، وكثرياً  اأجزائها  التي ي�سكنها هوؤالء العرب تفتقر يف معظم  والبالد 

ما ينق�سها ذلك امل�سهد الوا�سع الذي ميتد ليبلغ اأفقًا بعيداً، اأفقًا يذكر املرء بفكرة االأر�ض 

اليباب يف العامل؛ فذلك ال�رشيط ال�سيق من ال�سحراء الذي ميتد من حدود فل�سطني ال�رشقية، 

اأنه يف كثري من االأحيان ينكم�ض  ويتداخل مع اأطراف بالد العرب يت�سم بالرتابة، �سوى 

بداًل من اأن ينفتح على امل�سهد. والرمال هنا باهتة اللون وتكرث فيها االأحجار، كما تغطيها 

الكثيفة من  احل�سائ�ض واالأحرا�ض  هنا  تنمو  ما  االأ�سود، وكثرياً  البازلت  األواح من  اأحيانًا 

دون اأن يغذيها �سيء من الرطوبة. اأما حني تكون االأر�ض متموجة باملرتفعات- كما هو 

احلال غالبًا- يغدو امل�سهد مغلقًا بتالل الرمال االأقرب اإىل الناظر، اأما اإذا انفتح كما يح�سل 

بالطبع فاإنه يتك�سف عن �سحر عظيم يتاأتى عن منظر وا�سع عري�ض ل�سهل مرتام حتده التالل 

البعيدة. 

وجدير باملالحظة اأن بني ال�سجريات ال�سامرة التي تنمو ع�سوائيًا يف الرمال العديد من 

االأزهار الربية؛ ومن بني اأوائل تلك النباتات املاثلة يف ذاكرتي الكثري من االأزهار الربية؛ 

مثل ال�سحلبيات االأرجوانية و�سقائق النعمان. ويف منت�سف النهار حني ي�ستد احلر ميكن 

روؤية ال�رشاب، حيث املناظر من بعيد تاأخذ �سكل البحريات التي تخيم على �سفافها اأ�سجار 

النخيل اأو �رشيط من �ساطئ بحر ومنارة.

اأن  التي متتد جنوبًا و�رشقًا فلي�ض يل بها خربة، وغني عن القول  اأما ال�سحراء الكربى 

قبائل البدو كانت قد وردت من اأر�ض اأبعد من ال�رشيط ال�سيق يف فل�سطني؛ فهذه القبائل 

قد ارحتلت من داخل ال�سحراء العربية اإىل فل�سطني و�سورية. 

ما من م�ساهد تعيد املرء اإىل ما كانت عليه احلياة يف العامل البدائي مثل م�سهد خميم البدو 
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يف اأثناء االنتقال من مكان الآخر. ولرمبا يكون الفر�سان قد م�سوا اإىل تنفيذ املهمات املوكلة 

اأو رمبا كانوا يلحقون ب�سواهم؛ فهذا رجل عجوز يتقدم رتاًل طوياًل من  اإليهم من قبل، 

الن�سوة »املحموالت على اجلمال«، املرتبعات على هوادجهن العالية، وهذه تر�سع طفاًل، 

االأخريات حظوة  اللواتي من دون  اأخواتهن  بينما  الثمينة،  ممتلكاتهن  يحملن  واأخريات 

فيحملن متاع البيت على ما ي�سبه املحفة التي تقوم على اأعمدة طويلة. وهذه امل�سرية ت�سم 

رجااًل اأي�سًا، وهوؤالء ي�سريون اأحيانًا، اإال اأنهم غالبًا ما يركبون جماًل اأو حماراً، ثم يتقدم 

اآخر املوكب مع جمموعة من الكالب التي تخت�ض باقتفاء االأثر؛ فتاأخذ يف حت�س�ض الطريق 

بقوة حا�سة ال�سم. ثم مت�سي القافلة بطيئة متمهلة، وكاأمنا ال وجود للزمن، وثمة غياب تام 

للجدل املنهك لالأع�ساب الذي ال نهاية له، وغالبًا ما ي�ساحب التنقل عندما ي�سارك فيه 

عدد كبري من النا�ض. 

والن�ساء هن اللواتي ينه�سن مبعظم العمل ال�ساق؛ فهن من ين�سب اخليام ويرتب املتاع 

بينما  اأن ن�سب اخليام من ن�سيبهن،  القافلة وجهتها، كما  تبلغ  ويفك احلزم والرزم حني 

الرجال من�رشفون اإىل تدخني الرنجيلة بهدوء. ولو اأنك طرقت اأيها القارئ خيمة بدوي 

لي�ض  اأن احلال  االأرجح  اأن  اإال  ياأتني بعمل،  اأن  الن�سوة جال�سات هناك من دون  فقد جتد 

كذلك؛ فلكل واحدة منهن مهمة خا�سة تنه�ض بها، فهذه �سوف تطحن الذرة يف مطحنة 

قدمية تعود اإىل الزمن الغابر )الرحى(، وتلك حت�رش القهوة، بينما االأخريات من�رشفات اإىل 

حياكة �سعر املاعز االأ�سود الذي جمعنه ليحكن منه خيامهن »بيوت ال�سعر«. ويف ال�سعر 

العربي الكثري الكثري عن حب اجلميالت ذوات العيون اللوزية ملهمات ال�ساعر، وزواج 

تغطي  اأو  حتتجب  مل  واإن  اأنها  ذلك  �سعب،  الزوجة  ماآل  اأن  �سوى  بالنادر،  لي�ض  احلب 

وجهها بحجاب �ساأن امل�سلمات االأخريات فاإن عبء العمل املنزيل ال�ساق والعناية باالأ�رشة 

اأو اأ�ساب �سيداً  اأنه اأدى ما عليه حني رعى املا�سية  يقعان عليها، الأن الرجل يعامل على 

للطعام، اأو رمبا اأغار على الفالحني ليحظى بالعلف للجمال. 
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�سورة ]مقابل �ض 144 يف الن�ض االنكليزي[

يف ال�سحراء على طريق احلج اإىل مكة

لل�سك  بطبيعته  مييل  وهو  والتحفظ،  واخلجل  واجلد  بال�سموخ  البدوي  و�سف  لقد 

اأ�سبح خمل�سًا ثابتًا على الوفاء. واملثال االأعلى الذي  اإمنا متى فاز املرء منه بالثقة  بالغرباء، 

اإليه هو ال�سجاعة، والبدوي خمل�ض يف حبه ثابت عند الكراهية. ويحافظ على  ي�سخ�ض 

قوانني ال�سحراء يف ال�سيافة والثاأر. وح�سبك منه اأن جتربة ق�سرية حري بها اأن تدع لدى 

اأبداً، وحري�سون دائمًا على بذل ما لديهم لك؛  البدو قوم مبت�سمون  باأن  املرء االنطباع 

�سواء كان ذلك القهوة اأو ما ي�سمونه اللنب املخي�ض. ويوؤثر يف الن�ساء الف�سول الرقيق الذي 

ال يت�سف باالإحلاح، والرجال يكرمون الغرباء الذين يلتزمون باملعاملة احل�سنة. 

وثمة نوعان من البدو؛ فمنهم البدو الرحل املاألوفون الذين يربون اجلمال ويو�سفون 

باأنهم »�سادة ال�سحراء«، ثم هناك اأ�سباه البدو وعملهم تربية الغنم واملاعز، كما يزرعون 

يف كثري من االأحيان اأر�سًا �سغرية، بل يدفعون ال�رشائب اأحيانًا. ولكن ملربي اجلمال الغلبة 

الأن حيواناتهم اأ�رشع، وقد مي�سون اأيامًا من دون ماء، بينما البد لالأغنام واملاعز من ورود 

املاء كل يوم. ثم اإن البدوي مربي اجلمال مثل الرعب املقيم للفالحني، الأنه ي�ستويف ن�سيبًا 

من غاللهم، اأو يعمد اإىل ترك جماله ترعى يف حقولهم. وهذا ي�سيف عاماًل اآخر اإىل عدم 

اال�ستقرار الذي يف�سد احلياة يف �رشق االأردن، وما زال يعد �رشاً يخ�سونه ويحتاطون له منذ 

اأقدم االأزمان. 
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وللعرب �سعرهم الذي تناقلوه م�سافهة عرب التاريخ عن طريق رواة له، كما كان االأدب 

كله قبل االإ�سالم، ولهذا ال�سعر طابعه اخلا�ض وخ�سائ�سه، وذلك جلي واإن بلغنا من وراء 

حجاب الرتجمة. وحري بنا اأن نتذكر اأنه كان للعرب ن�سيب وافر من احل�سارة والنتاج 

االأوروبي؛ فقد كانوا جغرافيني وفال�سفة، واأول من در�ض  اأيام اجلهل  اأحلك  االأدبي يف 

اأمام  الطريق  قد مهدوا  واآدابهم وفل�سفاتهم، وعملوا على ترجمتها، ولذا  االأولني  علوم 

ع�رش النه�سة يف اأوروبا. فهنا يف بالد العرب قامت خمتلف مراكز الثقافة، ومن هذه املراكز 

اثنان كالهما كان مركز اإمارة معقودة الأمري قبيلة يدين باإمارته كليًا لقوة البدو. 

 The Literary History of the« كتابه  يف  نيكل�سون  ايه.  اآر.  ال�سيد  كتبه  ما  ونطالع 

Arabs« )التاريخ االأدبي للعرب( اأن »بالد العرب كان يحدها قرابة منت�سف القرن الثالث 

روما  املتناف�ستني  االإمرباطوريتني  ال�رشقية  وال�سمالية  ال�سمالية  الناحيتني  من  تقومينا  من 

وفار�ض، ومتثل ال�سحراء ال�سورية املمتدة يف �سبه اجلزيرة احلدود الطبيعية لها. وقد وجدت 

البدو  املغريين  اأرا�سيهما من  تفر�ض عليهما حماية  ال�رشورة  اأن  كلتاهما  االإمرباطوريتان 

املتاحة،  املغامن  تطال كل  اأيديهم  وباتت  احلدودية،  مناطقهما  يتدفقون على  كانوا  الذين 

طرف  على  احلاميات  من  خطًا  يقيموا  اأن  يجب  واأنه  يظهرون،  كما  فجاأة  يختفون  ثم 

وحدها  القوة  على  االقت�سار  وبدا  جزئيًا؛  القبائل  رجال  قدرة  تقل�ست  وهكذا  البادية. 

عالجًا مكلفًا، ولذلك تقرر اعتماد احلكمة القائلة »فّرق ت�سد«، وذلك بتجنيد عدد من 

القبائل ذات الروح الهجومية يف خدمة االإمرباطورية.

املرتبات  دفع  والهيمنة  التو�سع  م�سالح  واال�ستدراج خلدمة  االغراء  اأ�سباب  من  وكان 

وتوقع املغامن التي ال حدود لها؛ الأن روما وفار�ض كانتا يف تلك االأيام يف حرب ال تكاد 

كانوا  البدو  هوؤالء  اأن  اإال  غوايتها.  يقاوم  اأن  حق  لبدوي  كان  ما  حوافز  وتلك  تنقطع، 

يقاتلون بو�سفهم حلفاء اأحراراً بقيادة زعمائهم اأو �سيوخ قبائلهم. وهكذا ن�ساأت �ساللتان 

مالكتان من العرب؛ الغ�سا�سنة يف �سورية واللخميون )املناذرة( يف احلرية غرب الفرات، 

و�سكلتا دولتني ع�سكريتني وظيفتهما العزل، وكانتا على ا�ستعداد اأبداً لل�سدام حتى واإن 

العرب مقدار قوتهم حينما  اأثبت  ما  الكامنتان وراءهما. و�رشعان  القوتان  ت�ستدعهما  مل 
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يتلقون التدريب واالن�سباط الع�سكري«. 

كان الغ�سا�سنة يف خدمة روما واحلرية يف خدمة فار�ض، وقد اجتذب بالطا الغ�سا�سنة 

رعاية  يف  يتقدمون  اأمراوؤهما  وكان  الع�رش،  ذلك  يف  واالأدباء  ال�سعراء  مواهب  واحلرية 

ال�سعراء الذين طاملا و�سعوا الق�سائد املنمقة يف مدحهم. ويلوح اأن احلرية كانت ت�سيع فيها 

احلرية الدينية؛ فقد كانت مقراً الأ�سقف م�سيحي منذ العام 410 ق.م، وكذلك كان النا�ض 

هناك على عالقات ح�سنة بالزراد�ستيني الفر�ض. 

وكان الغ�سا�سنة يحكمون البالد من تدمر ودم�سق، وجدير بالذكر اأن هوؤالء الغ�سا�سنة 

بلغنا  مما  يبدو  اأو هكذا  فقد كان بالطهم مرتفًا،  بدواً  ثابت وظلوا  لهم مقر  يكن  مل  واإن 

من اأحد الكتاب العرب يف ذلك الزمان؛ فيخربنا الكاتب اأنه راأى امللك م�سطجعًا على 

العنرب وامل�سك. ويف  فيها  الذهب والف�سة  الريحان واليا�سمني، واأوان من  اأريكة وحوله 

تاأتيه  وكانت  ال�سيف،  يف  للتربيد  الثلج  وي�ستخدم  االألوة،  خ�سب  بحرق  يتدفاأ  ال�ستاء 

املغنيات االإغريقيات فيغنني االأغاين اليونانية، و�سبايا من احلرية اللواتي ينطلقن باالأحلان 

امللك و�سيمًا وكرميًا وح�سن  العرب من مكة. وكان  املغنون واملغنيات  البابلية، وكذلك 

اال�ستقبال. 

فاإذا كان هذا حال اأمري من العرب فما بالكم بعظمة امللك الفار�سي، وهو الذي ي�سمى 

»ملك امللوك«. وكان للملوك ال�سا�سانيني اأعظم االأثر يف الفن والعمارة عند العرب، وهم 

املثال الذي يحتذى يف الرتف والعظمة. ويف العا�سمة البارثية �ستي�سفون ]املدائن[ كان 

اأنو�رشوان العادل يرتبع على احلكم. ويجل�ض والتاج على راأ�سه خلف �ستارة فال يكلمه اإال 

االأ�رشة  امللك موؤ�س�ض  ابن  العظيم. واأنو�رشوان  امللك  اأمام  اإليه وهم راكعون  من يدعوهم 

املالكة، اإال اأن اأمه كانت فتاة من الفالحني، ولكن حني ثار خالف مع اأفراد العائلة االآخرين 

حول اأمر خالفته لوالده يف احلكم عمد اإىل قتل اإخوته جميعًا واأوالدهم الذكور، وهذا 

ما يجعل لقبه »العادل« الذي عرف به يف غري مو�سعه حينًا؛ وما اإن متت جمزرة االأخوة 

حتى برهن اأنو�رشوان على اأنه اأعدل حاكم واأكرث امللوك ا�ستنارة؛ فكان يهتم بتطور بالده 

يعرف  كما  خ�رشو  اأو  اأنو�رشوان-  وكان  م�سهوراً.  وجعلته  غزاها  التي  البعيدة  والبلدان 
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عادة- اإذا مل يكن م�سغواًل بالقتال اأو لعب البولو مع �سيدات الق�رش اأو ال�سطرجن ورجال 

الق�رش ي�ستقبل عامل اللهو يف فار�ض و�سط قاعة ا�ستقبال هائلة ت�سم حرفيًا اآالف احل�سور، 

وهو من وراء ال�ستار.

ويدخل خ�رشو القاعة الداخلية م�ستور الوجه، ثم يتخذ عندئذ جمل�سه على عر�ض عظيم 

من الذهب وقوائمه من الياقوت، ويدخل راأ�سه بحر�ض �سديد يف التاج املتديل من قو�ض، 

نظراً لوطاأة ثقله على الراأ�ض. وحتت قدميه ال�سجادة ال�سهرية التي حتمل �سورة الفردو�ض 

ب�سكل حديقة اأر�سها مو�ساة بالذهب وممراتها من الف�سة، واالأنهار فيها مطرزة بالالآلئ 

باجلواهر  منها م�سورة  الزمرد، واالأ�سجار والفاكهة واالأزهار كل واحدة  ومروجها من 

باالألوان املنا�سبة. 

االآن  م�ستعد  اأنه  اإىل  اإ�سارة  وتلك  ال�ستائر،  ترفع  بارتياح  اأنو�رشوان  ي�ستقر  وعندما 

ال�ستقبال من لهم مكانة لديه؛ فينبطح هوؤالء على االأر�ض، وحالهم حال من وقع نظره 

على م�سهد خارق. 

كان حفيد هذا امللك خ�رشو الثاين الذي بداأ حكمه بفرار وكذلك انتهى، لكن حتقق 

للرجل زمن من العظمة؛ اإذ بلغت الفنون واالآداب يف عهده اأعلى درجات التطور، وكان 

بالطه رائعًا، وكان له فرتة من النجاح يف احلرب، واإن مل ي�ستمر يف ذلك حتى نهاية حياته، 

فقد قتله اأتباعه يف النهاية حني اأخذ جنمه يف االأفول. ولقد كان خل�رشو بع�ض االنت�سارات 

الكربى على روما اإبان انحدار قوتها، كما اأنه نهب اأنطاكية والقد�ض. وا�سرتك مع اليهود 

يف قتال امل�سيحيني و�رشق ال�سليب احلقيقي االأ�سيل بعد ا�ستيالئه على االإ�سكندرية. وكان 

البادية،  يف   
)*(

امل�ستى ق�رش  بناوؤه  اأي  ال�ساهد؛  من  ي�ستدل  كما  ب�سورية  يحتفظ  اأن  ينوي 

وكانت لديه خطط رائعة، لوال اأن هزمه هرياكليو�ض واأطاح به عن عر�سه، ثم �سجنه يف 

»بيت الظالم«. وُقتل اأوالده اأمام عينيه، ثم مات بعد عذاب طويل، فكانت نهاية ماأ�ساوية 

للرجل الذي كان يدعى يف بالد فار�ض با�سم »خ�رشو بارفيز« الفاحت. 

(*) ق�رش امل�ستى بناه اخلليفة االأموي الوليد بن عبد امللك عام 743 م. وبناوؤه يعك�ض فنون العمارة االإ�سالمية االأموية. ون�سبته 
اإىل خ�رشو الثاين والفر�ض عار عن ال�سحة. انظر: االأردن تاريخ وفنون واآثار �ض 58.
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كان ق�رش امل�ستى قد بني باأمر خ�رشو الثاين يف مطلع القرن ال�سابع، ولكن مل ُيقدر لهذا 

الق�رش  التنفيذ. وموقع  بروعة  النق�ض على احلجر  اأعمال  بناوؤه، وتت�سم  اأن يكتمل  الق�رش 

يبعد قرابة �سبعة اأميال �رشق قلعة الزيزاء، وهي حمطة على اخلط احلديدي احلجازي ]الذي 

ينقل احلجاج اإىل الديار املقد�سة[، وا�سم الق�رش يعني اإما اأم املطر اأو اأم ال�ستاء، ورمبا كان 

يق�سد به منتجعًا يلجاأ اإليه امللك الفار�سي يف ال�ستاء. 

قنطرة  كانت  فقد  فار�ض؛  يف  املاألوف  الت�سميم  وفق  �سمم  قد  كان  الق�رش  اأن  ويبدو 

املدخل من طراز رفيع جداً على ما هو معهود يف العمارة ال�سا�سانية، كما اأنه كان ي�سم 

قاعة ا�ستقبال �سخمة مثل القاعة التي كان اأعظم امللوك ي�ستقبل فيها �سيوفه يف بلده. وهذا 

الق�رش ال ي�سبه اأي بناء يف فل�سطني؛ بل اإنه ال ي�سبه الق�رش ال�سا�ساين يف عمان. واالأ�سوار 

ال�سخمة التي حتيط بجدران البناء املربع يف الداخل، وطوله خم�سمئة قدم مربع من كل 

برجًا،  وع�رشون  خم�سة  له  وكان  الكل�سي،  احلجر  من  وال�سور  اجلدران  وهذه  جانب، 

ولطاملا  واالأي�رش.  االأمين  املدخل  طريف  عند  دائرية  و�سبه  االأطراف،  عند  م�ستديرة  وهي 

كانت النقو�ض املذهلة والدقيقة التي كانت تزين الواجهة الكربى واالأبراج ذات االأ�سالع 

الثمانية واالإفريز الذي كان ميتد مع اجلزء املكتمل من البناء مثار اإعجاب كل من اأتيحت 

الل�سو�ض من  اأيدي  اأ�سابته على  التي  النهب والتخريب  اأعمال  له فر�سة م�ساهدته، قبل 

ي باالأر�ض. والبد اأن هذا البناء كان يثري الده�سة وهو ينت�سب  املحليني واالأجانب ف�سوِّ

�سامقًا يف و�سط ال�سحراء، �رشحًا من العظمة تبني موهبة ح�سارة غابرة اأخرى وعظمتها. 

يقوم الق�رش ذاته داخل باحة مك�سوفة، واملدخل اإليه بوابة ثالثية، وقد ذهب بع�سهم اإىل 

القول اإن املق�سود به اأن يكون مكانًا لل�سيد خل�رشو، اأما تلك ال�ساحة الوا�سعة وحت�سيناتها 

قاعة  القرميد، وي�سم  مبنيًا من  الق�رش  االأ�سلي. وكان  البناء  فاإ�سافات طارئة على خمطط 

ا�ستقبال ذات قبة ت�سم املُدليات، وقاعات مقببة معقودة ال�سقوف، و�ساحات توؤدي اإىل 

اخلارج. ولكن لي�ض الق�رش ذاته املوؤ�رش اإىل اأثر جميل وبهجة اأبدية؛ بل اأعمال النحت يف 

بت�سميم متعرج  الهائلة كانت مزينة  فالواجهة  الذي يزخرف اجلدران اخلارجية،  احلجر 

على �سكل حلية وردية �سدا�سية حماطة بتخرميات بالغة الدقة، تربز منها حيوانات �سارية 
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وطيور وزخرفات على الن�سق العربي واأزهار واأوراق نباتية. وقد حمل القطعة العظيمة 

برلني،  متحف  اإىل  لي�سمها  فيلهلم  ال�سابق  االإمرباطور  االأ�سلي  مكانها  يف  كانت  التي 

اخلط  الزيزاء على  القطارات يف  بناء حمطة  املهمل يف  با�ستخدام احلجر  العرب  اأتبعها  ثم 

احلديدي احلجازي.

الهزائم  اأخذت  ُترك على عجل حني  اأنه  يكتمل، وجلي  اأن  له  يقي�ض  فلم  ال�سور  اأما 

التي ُمني بها خ�رشو تبني اأن �سم�سه اأذنت باملغيب. ولئن كان الت�سميم فار�سي حم�سًا من 

؛ فاإن املرحوم جيه فريغ�سون ي�سري اإىل اأن عمال البناء كانوا عربًا جلبوا 
)*(

الطراز ال�سا�ساين

من اأنطاكية اأو اإحدى املدن ال�سورية، وهذا قول يثبته ا�ستخدام اأ�سكال الكرمة يف اأعمال 

الزينة، وهذا موتيف م�ستخدم يف �سورية منذ اأيام هريود وما بعده. 

 History of Architecture in All »وهنا اأقتطف من كتاب »تاريخ العمارة يف كل البلدان

Countries ما يلي: »واأبرز ما فيه يكمن يف واقع اأن امل�ساجد الفار�سية والهندية كافة ت�ستمد 

عمارتها من هذه الطبقة. فامل�ساجد االإفريقية كانت تو�سيعات لفناء البازيليكات امل�سيحية، 

وذلكم �سكل مل يقع عليه هناك اأحد قط، لكنه املفتاح لكل ما اأقيم بعدئذ ناحية ال�رشق«. 

كان هذا الق�رش الفار�سي فريداً من نوعه يف ذلك اليوم، وزرع هناك يف ال�سحراء، وتعد 

بقايا املنحوتات خارقة اجلمال. وهو من الناحية التاريخية رمز لقوة اآخر امللوك ال�سا�سانيني 

و�سقوطه، و�سقوط فار�ض اأمام جربوت االإ�سالم. 

ولعل هذا ال�سقوط هو الرد على �سلفه وعجرفته حني مزق كتاب ]النبي[ حممد ]�سلى 

اهلل عليه و�سلم[ الذي دعاه فيه اإىل االإ�سالم: »ب�سم اهلل الرحمن الرحيم: من حممد ر�سول 

اهلل اإىل ك�رشى عظيم فار�ض، �سالم على من اتبع الهدى واآمن باهلل ور�سوله، و�سهد اأن ال 

اإله اإال اهلل وحده ال �رشيك له، واأن حممداً عبده ور�سوله، واأدعوك بدعوة االإ�سالم فاإين اأنا 

ر�سول اهلل اإىل النا�ض كافة الأنذر من كان حيًا، ويحق القول على الكافرين؛ اأ�سلم ت�سلم فاإن 

اأبيت فاإن اإثم املجو�ض عليك«.

(*) هذا القول يتناق�ض مع ما ورد يف ال�سفحة ال�سابقة باأنه ال ي�سبه الق�رش ال�سا�ساين يف عمان؛ علمًا باأن الق�رش ال�سا�ساين يف 
عمان لي�ض من بناء الفر�ض؛ بل هو الق�رش االأموي الذي بناه العرب يف عام 720 ميالدي، انظر املرجع ال�سابق �ض 10.
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ولقد مزق امللك الكتاب اأمام ر�سول حممد ]�سلى اهلل عليه و�سلم[ الذي رد على هذه 

الفعلة بقوله اإن اهلل ]تعاىل[ �سوف ميزق ملكه ويبدد هذا ال�سمل! 

ولئن كان هذا خروجًا عن مو�سوع الدرا�سة؛ اإال اأنه من الع�سري ترك ال�سحراء من دون 

التفكري يف اأولئك العظام الذين خلفوا اأثرهم الروحي على �سفحة الرمال املتحركة التي 

طوت اإمرباطوريات �سخمة. 

وكان اأيوب مثال ال�سرب قد عا�ض يف مكان غري بعيد عن البرتاء، وبالقرب من منطقة من 

ال�سحراء حيث القوم هناك »يعتدون على اأرا�سي الغري، وي�رشقون قطعان املوا�سي«. ويف 

مكان ما يف منطقة البحر امليت رقد ايليا الت�سبي حتت نبتة العرعر البي�ساء ذات الري�ض التي 

كثرياً ما ُت�ساهد هناك. وهنا كان يوحنا املعمدان يلقي مواعظه، وهنا ُقتل يف �سجن خماير�ض. 

اأتوا باأطفالهم  اإىل التعلم منه، واأنا�ض  كذلك عرب امل�سيح اإىل االأردن، والتقى باأنا�ض �سعوا 

ليباركهم، ورجال حملوا معهم ثروات عظيمة ولكنهم ان�رشفوا وهم حزانى. ولقد ق�سد 

امل�سيح العودة اإىل القد�ض بعدما تنباأ مبوته. كما اندفع القدي�ض بول�ض اإىل حماربة الكني�سة يف 

بالد العرب، وكان يومئذ فتى يف بواكر عمره، وقد اأم�سى بعدئذ ثالثة اأعوام يف ال�سحراء 

قبل اأن يعتنق امل�سيحية ومي�سي يف الدعوة. واملحقق اأن ال�سحراء كانت م�رشحًا- �سواء من 

وجهة نظر روحية اأم تاريخية- عر�ست على خ�سبته ماآ�سي احلياة ال�سخمة. 
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الف�صل الرابع ع�رش

ماأدبا

مي�سي الطريق الروماين حتى ماأدبا عرب �سهل بهيج يبدو للقادم بعد �سفر عرب ال�سحراء 

�سديد اخل�رشة واخل�سب؛ اإذ ي�سل طول نبتة الذرة الغ�سة �ست بو�سات اأو �سبعًا، و�سقائق 

النعمان و�سواها من االأزهار الربية ت�سفي على امل�سهد األوانًا واألوانًا، وال�سماء �سافية والهواء 

اإىل املدينة الكن�سية القدمية.  اإبريل / ني�سان حني تعرفت  عليل يف ذلك ال�سباح من �سهر 

وفيما كنت اأ�سري ببطء على طول الطريق راأيت اثنني من مقدمي الكني�سة؛ اأ�سغرهما �سنًا 

يحمل مظلة تخيم فوق راأ�ض االآخر الذي يفوق االأول �سنًا واأهمية، وكان يتبعهما على 

م�سافة ال باأ�ض بها عربة يجرها ح�سان. وعندها ظهرت الفكرة جلية، الأن ماأدبا كانت 

اإلينا بو�سفها  اأيام حروب اليهود قد و�سلت  على الرغم من تاريخها القدمي الذي يرجع 

مدينة م�سيحية، وتلك �سمعة ما تزال حتافظ عليها اإىل اليوم.

تقوم ماأدبا على اأر�ض مرتفعة و�سط �سهل دارت عليه معارك كثرية؛ ولكن املدينة ذاتها 

باأ�سطحتها امل�ستوية ال تظهر اأي مالمح مميزة، وال تختلف عن اأي قرية �رشقية. وهناك اإىل 

اآخر ما يزال  القدمية تل  البلدة احلديثة فوق االأ�سا�سات  التل الذي تقوم عليه  ال�سمال من 

العمودان معروفان  ال�ساكف، وهذان  يحفظ بع�ض اخلرائب، واأبرزها عمودان يعلوهما 

النا�ض  اأبي روق؛ وهو �سيخ عرف بالف�سل يف الدعاوي بني  النا�ض هنا با�سم م�سنقة  بني 

هناك. ومع اأن ماأدبا ال تتمتع باأي معلم ي�ستاأثر باهتمام القادم من خارجها؛ اإال اأنها تتميز 

مع ذلك ب�سحر اأجماتها، وما حتويه من اأ�سجار ونباتات اأكرث مما تتميز بعمارتها، لكن املرء 

يغدو �سديد الولع بها حاملا يكت�سف ما بداخلها. 

ولي�ض هذا معناه اأن يف هذه البلدة اأي عمارة عظيمة جتتذب االنتباه، اأو جمموعة من 

القول  باالأحرى  املراد  اإمنا  العني؛  ليمتع  حفظه  اأح�سن  م�رشح  اأو  معبد  اآثار  اأو  االأعمدة 

اإنك حني تتجول بني البيوت ال�سغرية اأو امللحقات ت�سادف اأينما اجتهت اأ�س�ض الكنائ�ض 

البيزنطية والف�سيف�ساء االإغريقية التي ت�ستهر بها ماأدبا. 
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الروماين  الطريق  على  القدمية-  االأزمنة  يف  ت�سمى  كانت  كما  ميدبا  اأو  ماأدبا-  تقع 

بني ديبون وح�سبون، واإىل ال�سمال هناك مرتفع جبل نيبو امل�ستطيل الذي رمبا كان النبي 

مو�سى قد �سعده لي�ستطلع اأر�ض امليعاد، واإن كان هناك من يذهب اإىل اأن امل�سهد االأجمل 

موقع  كل حال  على  نيبو  وجبل  عينيه،  قبلة  كان  اأو�سا  جبل  عليه  يطل  الذي  واالأرحب 

مقد�ض ي�سم اآثار ما قبل التاريخ؛ من اأ�رشحة تتاألف من اأحجار كبرية مو�سوعة فوق عدد 

من االأحجار )الدملن(، ون�سب حجري عمودي )املنهري(، وكان ذات يوم على ما اأنباأنا 

احلجر املوؤابي مذبحًا مقد�سًا مكر�سًا ليهوة. 

لقد اكت�سف احلجر املوؤابي يف ديبون عام 1868، وهو ينبئ بانت�سارات امللك مي�ساع 

اأن  اإال  الإ�رشائيل.  اأتاوة  لدفع  وا�سطر  املا�سية«،  »�ساحب  املقد�ض  الكتاب  ي�سميه  الذي 

االأحوال انقلبت يف عهده فا�ستطاع ا�ستعادة الكثري من االأرا�سي التي اأ�ساعها، ومن ذلك 

ميدبا التي ظلت يف ملك امللك اأومري طوال اأربعني �سنة. كذلك اأغار مي�ساع بناء على 

اإلهه،  اأمام  االأقدا�ض  نيبو، وم�سى يجر  اإلهه كمو�ض على معبد يهوة على جبل  اأوامر من 

وهاكم روايته: 

»قال يل كمو�ض ام�ض وانتزع نيبو رغمًا عن اإ�رشائيل؛ فم�سيت يف الليل وقاتلتهم من 

وامراأة و�سبية الأين  اآالف رجل  �سبعة  فانتزعته وذبحتهم جميعًا....  الظهر  الفجر حتى 

قدمت هذا الن�رش قربانًا لع�ستار / كمو�ض. ثم انتزعت عندئذ .... يهوة وبذلت ذلك اأمام 

كمو�ض«. 

اإنها ق�سيدة تتغنى بالن�رش، ويكاد املرء ي�سمع مي�ساع يطلق الزغاريد ا�ستح�سانًا وزهواً، 

العقاب  اإنزال  اإىل  اأدى  ما  وهذا  بيديه،  حققه  الذي  للن�رش  فا�سح  ابتهاج  عالمة  ويظهر 

املبا�رش ب�سعبه. اإذ ينبغي الآلهة الكفار اأال ي�ستخفوا بالرب. 

�سورة ]مقابل �ض 156 يف الن�ض االنكليزي[

خربة ال�سوق ال�سغرية
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كانت ماأدبا تخ�ض راأوبني الذي كان ميلك االأرا�سي من عروعري الواقعة على �سفة نهر 

اأرنون واملدينة الواقعة و�سط النهر، وكل �سهل ميدبا عند ديبون؛ ولكنها كانت تدعى يف 

عهد هريود »مدينة االأنباط«. وكانت مزدهرة على الدوام وباالأخ�ض حتت حكم ملوك 

االأنباط الذين يبدو اأنهم اأرادوا اأن يقيموا مركزاً اآخر ملمتلكاتهم يف ال�سمال، ولي�ض قريبًا 

من دم�سق. وكان يحكمها ا�سرتاتيجو�ض )حاكم والية( وهو من�سب موروث اأحيانًا، وقد 

ورد يف نق�ض كان قد اكت�سف على بعد �ستة ع�رش مياًل جنوب �رشقي ماأدبا، وهو االآن يف 

متحف الفاتيكان اأن الن�سب اأقامه رجل يدعى عبد عبادة وولده، »يف كر�سي واليتيهما 

اللتني مار�ساهما طوال �ستة وثالثني عامًا يف عهد احلارث ملك االأنباط، وحمب �سعبه«، 

واأجنز هذا العمل امل�سار اإليه يف ال�سنة االأربعني وال�ساد�سة من حكمه )37 ق.م(. 

هريكانو�ض  ابنه  وعد  وقد  ماأدبا،  على  ينايو�ض  الك�سندر  ا�ستوىل  �سديد  ح�سار  وبعد 

لقاء دعم امللك  اأخرى  اإىل مدن  اأنه قد بر بوعده، باالإ�سافة  اإىل االأنباط، ويبدو  باإعادتها 

احلارثة لق�سيته. وقد ا�ستولت عليها روما مع بقية البرتاء العربية؛ فغدت مدينة ذات مكانة 

مرموقة بني مدن االإمرباطورية ال�رشقية، وبلغت اأعلى درجة من الفخامة والعزة يف القرنني 

العمارة  اإن  اإذ  الفرتات،  تلك  اإىل  تعود  اإمنا  اليوم  نراها  التي  واالأطالل  وال�ساد�ض.  الرابع 

البيزنطية �سارت تقوم على االأ�سا�سات الرومانية. 

لقد عانت ماأدبا كثرياً ب�سبب املعارك التي دارت حولها واأعمال احل�سار التي طوقت 

اأ�سوارها، وهذا يعزى اإىل و�سعها املك�سوف؛ نظراً الأنها تقوم على منحدر ب�سيط عو�سًا 

عن اأن تكون منت�سبة على راأ�ض تل منيع. ومن اأخبارها اأن ع�سابة من الل�سو�ض اتخذوا 
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مقرهم هناك ذات مرة قد قتلوا ابن مثيا�ض املكابي؛ فتعر�ست املدينة للح�سار واال�ستيالء 

من ذلك الفريق رداً على تلك اجلرمية. ونتيجة لهذا العدد الكبري من اال�سطرابات مل يعد 

اأ�س�ض الكنائ�ض االثنتي ع�رشة وبع�ض  القدمية، واإن كانت  اآثار املدينة  القليل من  اإال  هناك 

اأطاللها التزال باقية، ومعها اأعمدة قليلة يف �سارع االأعمدة.

واملدينة احلديثة مبنية على تل االكروبولي�ض، وبني هذا التل واالآخر الواقع اإىل ال�سمال 

واأجزاء  املدينة  اأبواب  اأحد  اآثار  الغربي  ال�سمال  اإىل  وهناك  االأعمدة.  �سارع  ميتد  منه 

يوم  ذات  هناك  كانت  وقد  خربة.  عمارات  اآثار  فتعلوه  ال�سمايل  التل  اأما  االأ�سوار،  من 

ت�سم  التي  احلديثة  االأرثوذوك�سية  الكني�سة  بنيت  موقعها  وعلى  قدمية،  كني�سة  بازيليكا 

امل�سافرين،  ونزل  الكاثوليكية  الكني�سة  االآخر  الطرف  يف  وهناك  الف�سيف�سائية؛  اخلريطة 

ا�سم  العرب  عليهما  اأطلق  اللذان  العمودان  اأما  اأي�سًا.  قدمية  بازيليكا  منها  بالقرب  وكان 

»امل�سنقتني« فكانا ذات يوم مدخاًل الأحد املعابد. 

وهذان العمودان لي�سا من الن�سب اأو امل�سالت؛ واإمنا يتاألفان من ثالث قطع منف�سلة، 

وتتاألف رقبة القبة من قطعتني؛ وهذه اأقدم من التيجان االأ�سغر كثرياً، والتي ال تتوافق مع 

اأيونية والثانية ن�سخة بيزنطية عن الكورنثية. واأبدان االأعمدة اأقدم من  بع�سها، واإحداها 

عالمات  روؤية  وميكن  امليالدي،  اخلام�ض  اأو  الرابع  القرن  اإىل  تعود  اإنها  ويقال  التيجان، 

القبائل البدوية التي ر�سمت عليها يف زمن ما. 

ين�سب االهتمام الرئي�ض على خريطة الف�سيف�ساء الفذة التي مل تكت�سف اإال موؤخراً، وما 

اجلهل  اأتلفه  قد  معظمها  اأن  �سوى  االأرثوذك�سية،  الكني�سة  اأر�ض  على  موجود  منها  بقي 

والرعونة، واإهمال اأولئك الذين كان يجدر بهم العناية بها لكونها فريدة من نوعها. 

وال يعرف اإال القليل عن تاريخ الف�سيف�ساء والتبليط بالرت�سيع بالف�سيف�ساء؛ لكن يرجح 

اأن يكون اليونان قد اأخذوا هذا الفن عن ال�رشق بعد فتوحات االإ�سكندر الكبري. ولي�ض 

هناك من م�سطلح يعرِّف هذا الفرع من الفن على ما يقال لنا، حتى عهد متاأخر ن�سبيًا؛ مما 

يربهن على اأنه مل يكن �سائعًا يف وقت اأبكر من زماننا. وقد يكون االإغريق اأخذوا فكرته عن 

امل�رشيني اأو �سكان ما بني النهرين، اأو ا�ستلهموها من القرميد امل�سقول بامليناء وامل�سبوط يف 
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اأ�سكال متنا�سقة عند الفر�ض، واأقدم مثال عرف عن هذا الفن يف القاعة االأمامية ملعبد االله 

زو�ض يف جبل االأوملب، ويعود تاريخه اإىل الن�سف االأول من القرن الرابع قبل امليالد. ولقد 

ا�ستخدمت الف�سيف�ساء يف اليونان يف القرن الثالث، ثم اأخذت روما هذا الفن، واملوؤكد 

اأنها اأفادت منه كثرياً ملالءمته للغرف الف�سيحة التي بلغ فيها ا�ستخدام التبليط فوق الت�سخني 

املركزي درجة الكمال. ولي�ض ثمة من دليل على اأن �سورية اأخذت هذا الفن عن ال�رشق 

امل�سدر، وكل  االأخرية كانت  اأن هذه  املوؤكد  يكون من  يكاد  اإمنا  اليونان؛  اأم عن  االأبعد 

الف�سيف�ساء يف ماأدبا اإغريقي اأو بيزنطي. 

وقد عرث على اخلريطة العظيمة التي نتحدث عنها م�سادفة؛ وتف�سيل ذلك اأن الكني�سة 

تنتهي  قدمية  كني�سة  موقع  على   ،1897  -  1896 العامني  يف  بنيت  اجلديدة  االأرثوذوك�سية 

اأي�سًا مبحراب.  تنتهي  اإمنا  القدمية،  اأ�سغر حجمًا من  الكني�سة اجلديدة  مبحراب، وكانت 

وفيما كان يجري بناء الكني�سة وتوابعها اأ�سيب بالط الف�سيف�ساء بتلف ال ميكن اإ�سالحه. 

وكان اأول من ا�ستلفتت اخلريطة انتباهه ق�ض كتب اإىل بطريرك االأرثوذوك�ض يف القد�ض 

املون�سينيور نيكودميو�ض يفيده باأنه �ساهد يف ماأدبا خريطة من الف�سيف�ساء عجيبة، وطلب 

توجيهات البطريرك، اإال اأنه مل يتلق رداً من البطريرك. وكان ال�سبب يف ذلك نقل البطريرك 

كتاب  املعني  البطريرك  وقد وجد  املون�سينيور جرا�سيمو�ض.  ليحل حمله  الق�سطنطينية  اإىل 

املكان،  ليعاين  البنائني  فاأر�سل كبري  اكت�سافًا مهمًا  اأنه حقق  العام 1896، وراأى  الق�ض يف 

و�سم الف�سيف�ساء اإىل الكني�سة اجلاري بناوؤها. 

ومن املوؤكد اأن هذا الرجل مل يكن مهند�سًا معماريًا كما يروي ال�سيد كلريمون جانو 

يف كتابه Recueil d’Archeologic Orientale؛ الأنه ذكر يف تقريره اأن اخلريطة لي�ست على 

درجة عالية من االأهمية كما قيل، ولقد �سمح بقطع اأجزاء منها يف اأثناء عمليات البناء على 

نحو ال ميكن اأن يغفر له. فقد كانت اخلريطة الكبرية ب�سهادة اأربعة ق�ساو�سة كاملة تقريبًا 

قبل بناء الكني�سة اجلديدة، وبعد قيام الكني�سة �سار بع�سها خارج الكني�سة، كما قطع ذلك 

اجلزء املحفوظ يف الداخل لل�سماح باإقامة �سبه عمود. 

االأب  فاأقنع  باخلريطة  االهتمام  يفقد  مل  اأنه  اإال  ماأدبا؛  املون�سينيور جريا�سيمو�ض  يزر  مل 
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كليوبا�ض قيم مكتبة البطريركية االأرثوذوك�سية بزيارة الكني�سة بهدف حتديد القيمة احلقيقية 

للخريطة. فو�سع االأب كليوبا�ض ر�سومًا وقال اإن هذا االكت�ساف اأحد اأعظم املكت�سفات 

االأثرية والتاريخية اأهمية، وبعد زيارته توىل فح�ض اخلريطة خرباء اأكدوا تفردها.

اإنك حني تدخل الكني�سة االأرثوذوك�سية جتد ق�سمًا من اأر�سيتها مغطى باالألواح التي 

من خريطة  اأمامك جزءاً  ول�سوف جتد  الغالية.  القطعة  تلك  تفقد  �سئت  اإن  نزعها  ميكن 

فل�سطني، واأدعى ما فيها لالهتمام خريطة القد�ض التي باتت االآن معروفة اأف�سل معرفة. 

وتظهر اخلريطة املدينة املقد�سة كما كان حالها يف اأيام جو�ستينيان يف اأوائل القرن ال�ساد�ض، 

الذي يقطع  امل�ستقيم  باأ�سوارها واأبوابها و�سارع االأعمدة  ايليا كابيتولينا  فهي ت�سمى هنا 

املدينة من ال�رشق اإىل الغرب. وتظهر االأبنية الرئي�سة هنا- واأدعاها لالهتمام كني�سة ال�رشيح 

املقد�ض- جلية وا�سحة باأبوابها الثالثة وقبتها.

املجاورة،  اجلبال  من  ماأخوذة  اأنها  اجللي  من  بل  ا�سطناعية؛  لي�ست  احلجارة  واألوان 

واأ�سوارها ومبانيها �ساطعة اللون، اأما اخلط الكثيف فاأ�سود اللون اأو بنف�سجي، واالأ�سماء 

مدونة باالإغريقية. 

ميتد �سارع االأعمدة يف ماأدبا من الباب ال�سمايل يف ال�سور ال�رشقي حيث ما يزال هناك 

برج من اأبراج املراقبة، ويف اخلارج ثمة �سهريج ذو �سلم يوؤدي اإىل ما كان مدة طويلة حفرة 

خالية؛ نظراً الأن البدو كانوا يوردون قطعانهم هنا. وداخل البوابة على الطرف اجلنوبي 

 608-607 العام  بناوؤها يف  اكتمل  اإذ  ال�سابع،  القرن  اإىل  تعود  التي  اإليا�ض  القدي�ض  كني�سة 

واأر�سية  اجلدار  من  جزء  الكني�سة  هذه  من  بقي  ما  وجل  ليونتيو�ض.  االأ�سقف  عهد  يف 

اإىل  ينتهي بدوره  ب بع�سه، وهو  ال�رشداب خرِّ اإىل  يف�سي  ف�سيف�سائية، وهناك درج قدمي 

حمراب الكني�سة، وله اأر�سية من الف�سيف�ساء واأربعة نقو�ض تفيد باأن ال�رشداب بني يف العام 

595-596 ميالدية يف زمن االأ�سقف �رشجيو�ض. واإىل ال�رشق قلياًل من هذه الكني�سة موقع 

اأر�سية الف�سيف�ساء معينات داخلها غزالن وطيور  اأروقة ثالثة. ومتثل  كني�سة اأخرى ذات 

خم�ض  عن  ف�ساًل  لالهتمام-  مثرياً  الكنائ�ض  لهذه  مثرياً  و�سفًا  وجند  وفواكه،  ونباتات 

.)Arabia Petraea( )كنائ�ض اأخرى- يف كتاب الربوف�سور موزيل )البرتاء العربية
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ما يثري االهتمام يف هذه االأر�سيات الف�سيف�سائية اأنها تبدو جميعها يف مكانها اخلا�ض 

اإنها  اإذ  املنافع اخلارجية  اأر�ض  اأو ُتركت على  املنا�سب؛ لكن �سيدت فوقها بيوت ريفية، 

مغطاة بالتنب والق�ض والغبار. ويتوىل املالك من جانبه توفري املاء وفر�ساة وتنظيف م�ساحة 

من هذه االأر�سيات ليغدو باالإمكان فح�سها، ولعل الرجل يقف هناك حماطًا بالن�ساء من 

اأجنبية  امراأة  اأ�سد اال�ستغراب ف�سول  اأو �سطل ماء، م�ستغربًا  اأهله، وبيد كل منهن فر�ساة 

اأقوى انطباع، وكانت هذه  اأثارت لدي  اأبواب داره. وكان ثمة بالطة معينة  تقف وراء 

والفاكهة واحليوانات  الزهور  البالطة ر�سمت  للمحا�سيل، وعلى هذه  اأر�ض خمزن  على 

على اأجمل ما يكون الر�سم والتزيني، وعند كل زاوية هناك راأ�ض اإن�سان. 

اإن ماأدبا جلديرة باأكرث من زيارة �رشيعة؛ وقد يجد من لديهم الوقت واالإدراك يف الزرائب 

م�ستديرة،  اأ�سطوانية  واأ�سطح  مهدمة  اأقبية  من  لالهتمام،  املثرية  الطرائف  كل  واخلرائب 

و�سظايا من حجارة ال�ساكف واالأعمدة والتيجان املنحوتة، و�سهاريج حلفظ املاء، واآثار 

املثرية  املناطق  العديد من  االإمتاع، وهناك  املنطقة ممتعة كل  بادوا. واجلولة يف  لقوم  زينة 

لالهتمام بالقرب من املوقع. وما ديبون وح�سبون واأريكة االأمري على �سبيل املثال ال احل�رش، 

مدعاة  االأطالل  اأ�سد  من  بالتاأكيد  هي  االأمري  واأريكة  بالزيارة.  اجلديرة  املواقع  بع�ض  اإال 

لالهتمام يف البالد، واأحد املواقع القليلة التي تظهر التاأثري اليوناين يف العمارة والزينة.            

وكانت اأريكة االأمري - �سخرة االأمري - قد بنيت يف العام 176 ق.م على يد كاهن يدعى 

هريكانو�ض، من اأ�رشة الكاهن االأكرب الذي كان حاكمًا للقد�ض. وقد ن�سبت بني هريكانو�ض 

واأ�سقائه خ�سومة؛ الأن النا�ض كانوا يتباركون بهذا اال�سم دائمًا، فهرب هريكانو�ض منهم 

وعرب نهر االأردن، و�سيد قلعة بي�ساء رائعة بالقرب من �سخرة، وعلى ال�سخرة ذاتها اأن�ساأ 

ق�رشاً اآخر؛ فغدا املوقع حمميًا اأ�سد احلماية باأ�سوار قوية. وقد �سمى هذا الق�رش �سوراً، واأقام 

اأن يرى بني  اإىل �سخرته كلما الح خطر يف االأفق. وللمرء  فيه �سبع �سنني، وكان ينتجع 

طرائف هذا الق�رش منحدراً حاداً حمفوراً يف ال�سخرة ومي�سي من طابق اإىل اآخر، وكانت 

الدواب ت�سعد وتنزل عرب هذا املمر اإىل ا�سطبلها، حيث ال يزال ما يزيد على مئة معلف 

يف�سل بينها فا�سل من احلجر ولكل منها حلقة من حجر لربط احليوان. 
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ولقد زيَّن هريكانو�ض الق�رش بتماثيل هائلة ت�سور اأ�سوداً، واأجزاء منها ما زالت باقية، 

وكان له فناء ت�سب فيه ينابيع، ويحيط بق�رشه خندق ماء عميق. وهذا الرجل الذي يبدو 

باملنا�سبة على قدر عظيم من الق�سوة واأ�ساء معاملة العرب قد انتهى اإىل م�سري قا�ض؛ فقد 

كان اآمنًا طاملا ظل �سلوقو�ض ملكًا على �سورية، ولكن حني مات وحل انطيوخو�ض حمله 

فا�ستوىل  اجلميل.  ملذاته  ق�رش  االنتحار يف  اإىل  فعمد  اإخوته،  من  انتقام  يلحقه  اأن  خ�سي 

اأنه مل ياأ�سف  انطيوخو�ض على القلعة وجمع ثروات هذا املنغم�ض يف اللذات الذي يبدو 

عليه اأحد. 

وهناك موقع اآخر ملدينة من�سية اأخرى، واإن بقي منها القليل، وتقع بني ماأدبا وعمان، 

وي�سم هذا املوقع �رشيحًا وبع�ض االأعمدة االأيونية املنت�سبة يف اأحد احلقول، الذي هو �سعلة 

متاأججة من االأزهار الربية، فت�ستلفت نظرك فيما اأنت مت�سي على الدرب؛ تلكم هي خريبة 

ال�سوق - اخلرابة ال�سغرية كما ي�ستدل من اال�سم. 

اأن اأخت�ض بغرفة بف�سل ح�سن �سيافة االأب زكريا كومايل يف امل�سافة  اأمكن يل  ولقد 

يف ماأدبا، فمن املمكن للمرء اأن يحظى بغرفة يف هذه امل�سافة اإن عر�ست اأمرك على القوم 

هناك.

جميع  حال  كان  وكما  الأ�سقفية،  ومقراً  للم�سيحية  عظيمًا  مركزاً  ماأدبا  كانت  لطاملا 

حني   ،1881 العام  حتى  ماأهولة  تعد  ومل  روما،  �سقوط  بعد  ماأدبا  �سقطت  االأخرى  املدن 

�سمح الألفني من امل�سيحيني من اأهايل الكرك باال�ستقرار هنا. ويرجح اأن يكون ثمة عدد 

معني من ال�سكان غري النظاميني، نظراً اإىل اأن ال�سكان لي�سوا جميعهم من امل�سيحيني، واإن 

كانوا كذلك ب�سورة اأ�سا�سية. ولقد ا�ستقر الوافدون اجلدد اأواًل يف الكهوف التي تكرث يف 

املنطقة، اإال اأن بلدة جديدة بداأت تن�ساأ وجمعت التربعات لبناء الكنائ�ض. 

كان امل�سيحيون يحظون يف عهد من العهود مبعاملة ح�سنة يف الكرك، ويبدو اأنه لي�ض 

ثمة �سبب ملغادرتهم البلدة. ويف العام 1845 �سدرت تعليمات للم�سيحيني بارتداء قفطان 

مميز اأزرق اللون، با�ستثناء اأهايل الكرك وال�سوبك، حيث �سمح لهم اأن يرتدوا ما يريدون، 

وكان �سكان الكرك يف وقت ما على �سلة بالوهابيني، واإن مل يكونوا ليدفعوا لهم اجلزية، 
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ول�ست اأدري اإن كانت هذه الواقعة قد اأ�سهمت يف جعل و�سع امل�سيحيني �سعبًا. ولكن 

الالجئني من الكرك حتولوا عن الكني�سة االأرثوذوك�سية اإىل الكاثوليكية، و�ساروا من ثم 

اأجلهم  يخ�سعون لبع�ض الق�ساو�سة اجلزويت، وهناك عدد كبري من االأرثوذوك�ض، ومن 

قامت الكني�سة االرثوذوك�سية على االأر�سية التي حتمل خريطة الف�سيف�ساء.
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الف�صل اخلام�س ع�رش

ربة عمـون

تقوم عمان- القرية ال�رشك�سية التي غدت عا�سمة دولة �رشقي االأردن احلديثة- على اأر�ض 

عا�سمة اأبناء عمون القدمية، واإحدى املدن الع�رش اليونانية والرومانية )الديكابولي�ض(. وهذا 

موقع متلو غريب، يتبع م�سافة من الدرب نهر عمان، وهو االمتداد العلوي لنهر الزرقاء، 

امل�سمى يف االإجنيل يبوق. وكان ممتلئًا باملاء حني راأيته يف اأوائل الربيع، و�سفتاه خ�رشاوان 

عامرتان باأ�سجار ال�سف�ساف، ومزينتان باأزهار التفاح احلمراء الوردية ما يجعل هذا البلد 

يف اأحيان كثرية على تناق�ض حاد مع التالل ال�سامقة التي حتيط بالوادي املتلوي. 

يغطي اجلوانب ال�سفلية من التالل الكثري من النباتات لكن الكهوف جتعلها كالغربال، 

واجلزء االأعلى منها جمرد �سخر. وجوانب التالل ال�ساهقة اإىل اأبعد حد والوديان ال�سيقة 

باجلمال.  يوحي  من كونه  اأكرث  والعزلة  بالقوة  يوحي  انطباع عن عمان  اأول  بينها جتعل 

واالآثار الرومانية الرائعة من�سجمة اأ�سد االن�سجام، والو�سع الذي يوحي بال�رشامة؛ لكن 

ال�سارع احلديث مبا يحفل من �سجة واألوان ناب�سة باحلياة يقدم لنا اإ�سارة خمتلفة. 

»مدينة  با�سم  اإليها  وي�سار  ال�سفلية  البلدة  من  العمونيني-  معقل  عمون-  ربة  تتاألف 

املياه«، والبلدة العلوية والقلعة على ه�سبة االأكروبول�ض. وحيثما اجته املرء يجد اآثار اأقوام 

الع�رش احلجري الذين كانوا اأول من �سكن هذه املنطقة، اأو القوم الذين لي�ض لدينا عنهم اأي 

قدر من املعلومات. وهناك يف البالد العديد من املدافن والكهوف املاأهولة. 

 Survey of Eastern( فل�سطني  �رشق  م�سح  كوندر:  الكولونيل  كتاب  يف  وجند 

Palestine(- الذي ن�رشته جلنة �سندوق ا�ستك�ساف فل�سطني- خم�سة ع�رش اأمنوذجًا لن�سب 

اجلوار  هناك يف  منهريات. كذلك  و�ستة  دملانات،  اجلوار. ع�رشة  احلجارة يف  من  بدائية 

نواوي�ض وقبور �سخرية وقبور الكوكيم اليهودية اأي�سًا.

بداأ  حني  موجوداً  بع�سهم  وكان  التاريخ،  قبل  ما  �سالالت  بعد  العماليق  جاء  ولقد 

االإ�رشائيليون يقاتلون، وهم ي�سقون طريقهم اإىل اأر�ض امليعاد. فتت�سل االإ�سارة االأوىل يف 
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الكتاب املقد�ض اإىل ربة عمون بال�رشير احلديدي ال�سخم اخلا�ض بـ »عوج« ملك البا�سان 

]حوران[، الذي ال ميكن اأن يكون »الوحيد الذي بقي من العماليق« كما ذكر بع�سهم، 
ولقد اأ�سيب اأبناء اإ�رشائيل بالذعر ال�سديد من �سخامة هوؤالء و�سفاتهم القتالية. كما ورد 

اأن هذا ال�رشير اإمنا كان يف الواقع عر�سًا، و�ساعت فكرة تقول اإن اأحد الدملانات ال�سخمة 

رمبا كان يدعى »عر�ض عوج«. واأُقر باأين عازفة عن االبتعاد عن القول االأول، وال�سورة 

التي يقدمها هي �رشير حديدي هائل قيا�سه اأربعة اأمتار ون�سف طواًل ومرتان عر�سًا!

اإن املاأ�ساة التي ترتبط اأ�سا�سًا بربة عمون هي ماأ�ساة طاملا تكررت روايتها، ومن االإ�رشاف 

اأن يحاول املرء و�سعها يف البيئة التي جرت فيها، لوال اأن هذه الق�س�ض القدمية كل ما لدينا 

كل  مقيتة  مثلما هي  ومقيتة  اأي�سًا،  كريهة  ملاأ�ساة  اإنها  املا�سي.  روؤى  ا�ستعادة  على  ليعيننا 

ماأ�ساة ميكن اأن نتبجح بها يف هذه االأيام.

لطاملا كانت االأر�ض الواقعة وراء نهر االأردن ملجاأ يفزع اإليه الراغبون مبلجاأ؛ فعندما 

حذر يوناتان داود من اأن �ساول عازم على قتله عرب االأردن، وجلاأ اإىل ملك موؤاب الذي 

اأح�سن ا�ستقباله. وكانت جدته راعوث موؤابية، ولعل هذا ما حفزه على ن�سدان امل�ساعدة 

له  العا�سفة، وكان  تنق�سي  ي�ستقبل والديه حتى  اأن  امللك  �ساأل  من قوم هم قرابته، ولقد 

هذا. وبعد اأن خلف داود �ساول بلغه خرب موت ملك العمونيني ناحا�ض، وكان قد �سد 

لتعزيته مب�سابه. ولئن كان من  الوفود  اإىل ولده حنون  اأر�سل  يوم حمنته؛ ولذلك  اأزره  من 

الي�سري كل الي�رش لوم العمونيني الإهانتهم موفدي داود؛ فاإن علينا اأن نتذكر اأن هذا كان 

احلال دومًا بني البلدين. فقد داأب ناحا�ض على �سريته باأن ينتزع من االأ�رشى اليهود العني 

اليمنى لي�سمن اأال يعودوا اإىل �سفوف رماة ال�سهام �سده، اأو لعل داود اأراد االنتقام، وقد 

يكون املراد ا�ستخدام ر�سالة العزاء و�سيلة ال�ستطالع اأ�رشار القلعة. وال تف�سح الرواية اإن 

كان الوفد قد ذهب اإىل حيث اأر�سل من دون مرافقني، لكن ما كان بو�سعهم اأن ي�سطحبوا 

معهم الكثري من الرجال؛ بل يبدو اأنهم م�سوا يف مهمتهم عزاًل من ال�سالح، اإذ مل يكن يف 

نيتهم �سوى اأداء مهمتهم ال�سلمية. 
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�سورة ]مقابل �ض168 يف الن�ض االإنكليزي[

امللك ح�سني، ملك احلجاز

فكيف بلغوا مق�سدهم؟ اأفرتاهم �سلكوا طريقهم اإىل الوادي بني التالل العالية، ي�ستطلعون 

ما كان هناك من حت�سينات وخنادق على التالل ال�سمالية؟ اأم لعل اخل�سية خاجلتهم، اأو رمبا 

االأرجح اأن يكون قد متلكهم التيه لكونهم ر�سل ملك عظيم اإىل رجل دونه كثرياً. ومهما 

بحياتهم،  لنجاتهم  باالمتنان  ي�سعرون  وهم  مبتعدين،  اأ�رشعوا  فقد  م�ساعرهم  اختلفت 

وكذلك بالغ�سب ال�سديد ملا حلق بهم من مهانة. 

فم�سوا  للقتال؛  العدة  يعدون  واأخذوا  فعلوه،  ما  تبعة  يعلمون  العمونيون  كان  ولقد 

وا�ستاأجروا مرتزقة من �سورية، وو�سعوهم قريبًا من ماأدبا، بينما اهتموا هم بحماية قلعتهم 

هزمية  من  ولكنه متكن  اجلي�سني،  بني  �سار  داود  قوات،  قائد  قدم  فلما  ال�سفلية.  والبلدة 

ال�سوريني بن�سف ما لديه من قوات بينما اأخذ يف قتال العمونيني بالن�سف االآخر. فانكفاأ 

هوؤالء اإىل داخل قلعتهم، وم�سى يوؤاب عائداً اإىل القد�ض. 

ويف الربيع التايل عاد يوؤاب اإىل عمون واأحكم ح�سارها، بينما مكث داود يف القد�ض 

حيث وقع يف هوى بت�سابع، وكان زوجها اأوريا احلثي ي�سارك يف احل�سار. والق�سة طبعًا 

ق�سة اإحدى »الوثائق االإن�سانية« التي تروى يف الكتاب املقد�ض بواقعية باردة. ويلوح لنا 

اأن اجلندي ا�ستدعي من ح�سار الربة؛ وقابله امللك واأخذ ي�ساأله عن اأخبار �ساحة القتال، 

اأن يبعث  ال�رشاب، واأ�سكره قبل  اللحم من مائدته واأ�رشكه معه يف  اإليه قطعة من  واأر�سل 

اإىل يوؤاب كان �سيدرك خطورتها لو دفعه  اإىل �ساحة احلرب، حاماًل ر�سالة  به من جديد 
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الف�سول لقراءتها. فقد ورد يف هذه الر�سالة ما يلي: »وجهوا اأوريا اإىل حيث يكون القتال 

�سديداً، وارجعوا من ورائه في�رشب وميوت«. ]�سفر امللوك الثاين: ف11: 15[ 

وهذا قول �رشيح ال يحتاج للمزيد؛ فنفذ االأمر باحلرف يف مكان ما عند اأ�سفل القلعة، 

و�سقط يومئذ اأحد �سجعان العامل، وكان تعليق داود: »ال�سيف ياأكل هذا وذاك«. ثم اأر�سل 

يف طلب بت�سابع واتخذها زوجة قبل اأن تلد طفلها. 

ولقد متكن يوؤاب من اأن ي�ستويل على البلدة ال�سفلية مدينة املياه؛ وكان يظن يومئٍذ اأن 

القلعة ال بد �ساقطة قريبًا؛ فاأر�سل اإىل داود ر�سالة يطلب رفده بتعزيزات اإ�سافية، واأن يح�رش 

امللك لي�سهد ب�سخ�سه جمد اال�ستيالء على معقل العمونيني. فح�رش داود، و�سقطت املدينة. 

ثم التقى امللك املغلوب الذي كان قد ا�ستقبل �سفراءه لتقدمي العزاء باالحتقار، فنزع عن 

راأ�سه تاجه الكبري الذي بلغت زنته مقدار تالن ذهبًا، وو�سعه على راأ�سه، والتفت بعدئٍذ اإىل 

حامية القلعة فاأنزل بها اأ�سد العقاب. وا�ستوىل على كميات كبرية من الغنائم من الذهب 

والف�سة، قدمها فيما بعد للمعبد يف القد�ض، وعاد عرب نهر االأردن وهو يتذوق بال ريب 

حالوة االنتقام. 

وا�ستمر العمونيون يف دفع اجلزية لداود، وكانوا يقدمون اإليه كل اأنواع املوؤن حني قطع 

االأردن مرة اأخرى لقتال ابنه احلبيب اأب�سالوم. فقدموا فر�سًا واأوعية خزف وحنطة و�سعرياً 

لداود ولل�سعب  بقر  ودقيقًا وفريكًا وفواًل وعد�سًا وحم�سًا م�سويًا و�سمنًا و�ساأنًا وجنب 

الذين معه، الأنهم قالوا اإن ال�سعب جياع وقد تعبوا وعط�سوا يف القفر ]�سفر امللوك الثاين: 

ف 17: 29-28[

ولقد ُقتل اأب�سالوم اجلميل يف غابة يف جلعاد، وذلك على ما يبدو حني علق �سعره وهو 

ميتطي ح�سانه بغ�سن اإحدى االأ�سجار، وقد راح داود يندبه؛ فكان رثاوؤه الأب�سالوم اأ�سد 

اأقواله وقعًا يف النف�ض: »يا بني اأب�سالوم يا بني، يا بني اأب�سالوم يا ليتني مت عو�سًا عنك يا 

اأب�سالوم ابني! يا بني!«. ]�سفر امللوك الثاين: ف 18: 32[
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�سورة ]مقابل �ض 170 يف الن�ض االنكليزي[

اخلرائب الرومانية يف عمان

قواهم  دائمًا  ي�ستعيدون  ال�رشبات-  يتلقون  ما  كثرياً  كانوا  الذين  والعمونيون- 

عليهم  وفر�ض  يوتام  قهرهم  فلقد  لليهود؛  عدائهم  على  اأبداً  مقيمون  وهم  وينه�سون، 

االتاوات، وكانوا ذات يوم يدفعونها لبابل. وكانوا ي�سعون دائمًا اإىل عرقلة كل تطور على 

ال�سفة االأخرى من االأردن، وكانوا دائمًا مندفعني مل�ساعدة اأعداء اإ�رشائيل اأو يهوذا، ويقول 

يو�سيفو�ض يف هذا: لقد ا�ستنكرت �سورية املجوفة ب�سدة اأن يبنى املعبد يف القد�ض ب�رشعة. 

وقد ان�سم العمونيون اإىل ال�سوريني يف احلرب على املكابيني وُدحروا على اأيديهم. 

اأنزلوا بهريود  اأ�سد املعارك وطاأة على االأنباط الذين كانوا قد  وهنا دارت واحدة من 

الكبري �رشبة قوية، و�ساعدهم على اأمرهم قائد قوات كليوبرتا، يف مكان ما قرب القنوات. 

اأو فيالدلفيا، كما كانت تدعى، وحقق ن�رشاً حا�سمًا  والتف هريود للهجوم على عمان 

مكنه من اأن يغدو حاكمًا على �سورية املجوفة. ويبدو اأن االأعراب- كما يدعوهم يو�سيفو�ض 

هنا- قد جلوؤوا اإىل القلعة، وا�سطروا اإىل اخلروج منها حني ا�ستد بهم االإرهاق واأمل اجلوع. 

�سكل،  اأ�سنع  على  ماأ�ساوية  مقتلة  بهم  اأنزلت  لالنت�سار  جمااًل  الأنف�سهم  يجدوا  مل  وعندما 

على  االأوان  فات  اأنه  اإىل  باالإ�سافة  الهرب،  حماولة  من  بداًل  للموت  اأنف�سهم  فعر�سوا 

ذلك.
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�سارت  حني  ممتلكاتهم  وا�ستعادوا  �سديد،  قتال  بعد  ال�سجعان  العمونيون  مات  وقد 

القبائل ]اليهودية[ اإىل االأ�رش، وجند تعبري ذلك حني يوجه اإرميا عباراته �سدهم كالرعد بعد 

ما اأعلن نبواأته يف موؤاب:

بال  فما  له؛  اأو ال وارث  بنون  اأفلي�ض الإ�رشائيل  الرب:  قال  بني عمون؛ هكذا  »على 

ملكوم قد ورث جادا و�سكن �سعبه يف مدنه؟« ]نبوءة اإرميا؛ ف 1:49[

ال يعرف متى انتهى اأمرهم بو�سفهم �سعبًا، وت�ستت �سمل بقاياهم، واأ�سبحوا جزءاً من 

خليط �سكان فل�سطني ال�رشقية. اأما ربة عمون فكانت اإحدى املحطات على طريق قوافل 

البرتاء، ويبدو اأنها كانت تتمتع بقدر من الرخاء، وال بد اأن البلدة ال�سفلية كانت ت�سم يف 

االأرجح بع�ض املباين الفخمة؛ نظراً ملا كان يقال عن وجود »ق�سور«، ونحن نعلم اأن داود 

حقق لنف�سه قدراً وا�سعًا من املغامن من القوم الذين نالوا بطريقتهم الوح�سية الرفاه وبلغوا 

العظمة.

»ما بالك تفتخرين باالأودية؛ لقد ذبل واديك اأيتها البنت العا�سية املتوكلة على كنوزها 

القائلة من يقدم علي«. ]نبوءة اإرميا، ف 49: 4[

عمون،  ربة  خراب  على  االأخرية  اللم�سة  الكبري  االإ�سكندر  حروب  و�سعت  ولرمبا 

البناء  يجتذب  زال  ما  باملياه«  املتدفق  »الوادي  ولكن  انق�ست،  اخلوايل  العظيمة  واالأيام 

الذي ين�سد موقعًا؛ فاختار هذا املوقع اأولئك الذين وجههم بطليمو�ض فيالدلفو�ض حاكم 

م�رش للبحث عن مكان لبناء مدينة. وكان لهذا املوقع مزايا كربى عديدة؛ فكان النهر الذي 

يجري يف الوادي املتلوي كنزاً حقيقيًا يف بلد يندر فيه املاء، ثم ال ريب باأن ال�سخور البارزة 

حيث كانت بقايا القلعة العمونية تعر�ض موقعًا مثاليًا لقمة جبل ماأهول. وعلى اأنقا�ض ما 

بقي يف البلدة ال�سفلية قامت املدينة اليونانية – الرومانية، بي�ساء نا�سعة تخطف االأب�سار، 

مثااًل للجمال والتنا�سق، ابتناها معمروها لتوفر لهم الراحة والروعة والرتف اأي�سًا، �ساأنها 

�ساأن تلك املدن الكال�سيكية جميعها. ويف االأعلى كان ثمة اأ�سغال هند�سية رفيعة �سخمة 

جتري على قدم و�ساق منذ فرتة طويلة من الزمن، قبل اأن يطراأ التحول على املكان ويحدث 

ح�سب معايري ذلك الوقت. وقد �سميت مدينة املياه اجلديدة ن�سبة اإىل موؤ�س�سها، و�سارت 
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االإله االإغريقي،  املدينة  تعرف »فيالدلفيا هرياكلي�ض �سورية املجوفة«. و�سار راعي هذه 

اأثينا رفيقته، بداًل من االإله القا�سي بعل  اأهايل فيالدلفيا، مع االإلهة باال�ض  رب احلظ عند 

القدمي. وال ريب باأن التغيري كان تامًا؛ واإن ظل بقية من العمونيني ي�سكلون �سكان مدينة 

اأ�سيفت اإىل املدن الع�رش املعروفة با�سم »ديكابولي�ض«.
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الف�صل ال�صاد�س ع�رش

فيالدلفيــا

فيما كان االإ�سكندر االأكرب يحت�رش يف بابل اأهدى خامته للقائد االأثري لديه برديكو�ض، 

الو�سي على  اأ�سبح برديكو�ض  التالية »اإىل االأجدر«. وعلى ذلك  العبارة  وقد حفر عليه 

توزيع  �سيكون  كيف  ليقرروا  للقادة  اجتماع  عقد  ال�رشوري  من  كان  ثم  ومن  العر�ض، 

االإمرباطورية بني اأقواهم، وقد تقرر فيما بينهم اأن ي�سمى �سقيق االإ�سكندر فيليب ملكًا، 

لكنه مل يكن حا�رشاً بني هذا اجلمع. كما تداول كبار القادة يف م�ساألة تق�سيم االإمرباطورية 

فيما كان جثمان الفاحت العظيم م�سجى مل يوار الرتاب بعد، ومن�سيًا من املوؤمترين. ومل يكن 

قد م�سى اآنئٍذ �سوى ت�سع �سنوات على عبوره م�سيق الدردنيل، وقد جعل ال�سنوات الت�سع 

هذه حافلة باالأجماد وال�سجيج والرنني واملاآثر التي خلدت ا�سمه على مدى الع�سور. 

ف�سارت  القادة؛  هوؤالء  يحكمها  واليات  اإىل  االإمرباطورية  تق�سم  اأن  قرارهم  وكان 

ذلك  وكان  ملكًا،  ب�سفته  فيها  احلكم  مبقاليد  االإم�ساك  على  عزم  الذي  لبطليمو�ض  م�رش 

ملعاقبة  بجي�سه ودخل م�رش  ف�سار  برديكو�ض،  اأثار غ�سب  لكنه  بلوغه،  اأفلح يف  مطمحًا 

بطليمو�ض، لوال اأنه اغتيل هناك. وكان الرجل الذي وجه ال�رشبة االأوىل من كان املغدور 

ال�سلوقية. ومن  ال�ساللة  موؤ�س�ض  �سلوق�ض  اأي  قلبه؛  اإىل  االأثري  برعايته، وهو  دائمًا  يحيطه 

عجائب االأمور اأن الرجلني بطليمو�ض و�سلوق�ض واأبناءهما واأحفادهما قد اأفادوا من موت 

الطاغية برديكو�ض، وقدر لهما مع ذلك اأن يكونا ال�سبب يف حرب مل تنقطع على مدى 

اأجيال عديدة. وكان من �ساأن حروب الورثة اأن تع�سف ب�سورية كما ع�سفت كذلك بعدة 

بلدان اأخرى، حروب جمنونة ال تنقطع، مبعثها الغرية والرغبة يف اختطاف منطقة من جار 

خ�سية اأن يزداد هذا قوة فيطغى عليك.

كان �سلوق�ض ابن اأحد قادة جي�ض فيليب املقدوين، وكان هذا ذاته من اجلنود املحظوظني، 

االإ�سكندر  قدم  حني  �سو�سة-  يف  امل�سهور  الزواج  حفل  ويف  االإ�سكندر.  �سن  مثل  ويف 

لقادة جي�سه زوجات من بنات ال�ساللة املهزومة- كان من ن�سيب �سلوق�ض اأباما، وعلى 
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خالف معظمهم الذي عدوا امل�ساألة من عوار�ض احلرب اتخذ �سلوق�ض اأباما زوجة له، ثم 

اأ�سبحت اأم خلفه. وكان �سلوق�ض رجاًل ممتازاً، وح�سن الطلعة، وجنديًا يعتد به، واإن�سانًا 

ح�سيفًا. ولو اأن ذريته اقتدت به لكان لل�ساللة ال�سلوقية �سان اآخر، وملا كانت نهايتها كارثة 

فاجعة. بل اإن الرجل العظيم الوحيد- اأي اأنطيوخ�ض الثالث الكبري- خ�رش تقريبًا كل ما 

ك�سبه بحد ال�سيف. 

وكان البطال�سة يف م�رش طبعًا يناف�سون ال�سلوقيني، واأ�س�ض ال�سلوقيون اأنطاكية، وجعلوا 

منها مدينة رائعة اجلمال، ذات عمارة فذة ومرتفة وفق االأفكار ال�سائدة يف ذلك الع�رش. 

بينما كان البطال�سة يعي�سون يف حال من العظمة بني اأجماد م�رش اخلالدة، ويف املدينة اجلديدة 

االإ�سكندرية التي اأ�س�سها القائد الذي افتقدوه وهو يف عز �سبابه.

و�سارع  فقدها،  ثم  فل�سطني  على  االأول  )املخل�ض(  �سوتري  بطليمو�ض  ا�ستوىل  ولقد 

الثاين يف  اإرثه، واأ�رشك معه ولده  ابنه االأكرب من  �سلوق�ض على �سورية املجوفة، كما حرم 

با�سم  وعرف  الثاين-  بطليمو�ض  هذا  ابنه  وكان  تويف.  حني  له  وخلفها  اململكة  حكم 

واأر�سينوه  بريني�سه  مثل  اأخرى،  لفيالدلفيا ومدن  املوؤ�س�ض  )احلكيم(- هو  »فيالدلفو�ض« 

وبطلماي�ض، يف بامفيليا، واأر�سينوة يف لي�سيا.

وكانت  اأر�سينوة،  باأخته  ليتزوج  االأوىل  زوجته  طلق  اأنه  بطليمو�ض  اأخبار  من  وكان 

من الن�ساء اللواتي يخلفن ح�سداً وراءهن. كذلك كانت حياتها فريدة فذة حتى يف تلك 

اإثر موته، ثم �سارت زوجة  االأزمنة؛ فقد كانت زوجة لي�سماخو�ض، وا�سطرت للهرب 

اأحد االإخوة، وزوجة الآخر من بعده، وبات اآخر اأزواجها فيالدلفو�ض متيمًا بها، ورفعها 

اإىل م�ساف االآلهة بعد موتها؛ فعرفت بفيالدلفيا املقد�سة.

�سورة ]مقابل �ض 176 يف الن�ض االنكليزي[

امل�رشح الكبري، عمان
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اإىل �سورية املجوفة،  اأثناء زياراته اخلاطفة  زار بطليمو�ض فيالدلفو�ض مدينته مرات يف 

ي�سكن هذه  اأن  يعتزم  كان  اأنه  بد  رافقته، وال  قد  الثانية  اأر�سينوة  كانت  اإن  ندري  ول�سنا 

املدينة يف وقت ما، وال�ساهد على ذلك اأن هذه املدينة بنيت على م�ستوى يليق متامًا باأن 

تكون مقراً ملكيًا. ولكن الهدف االأول من ذلك كان وا�سحًا؛ وهو تاأمني حماية خطوط 

االت�سال مع م�رش واتخاذ ح�سن ل�سد هجمات العدو.

به  التي حتيط  االأخرى  التالل  متامًا عن  املعزول  ال�سمايل  التل  تقوم على  القلعة  كانت 

اإال من نقطة واحدة. وقد اأقيم يف تلك النقطة ال�سعيفة خندق على اأيدي املدافعني االأقدم 

بها  التي حتيط  باملباين  املنطقة عامرة كلها  املقدونيون. وكانت  الغزاة  اأقامه  اأو  املوقع  عن 

 ،)L( االأ�سوار ال�سخمة وتطوقها االأبراج؛ ومن بني تلك املباين قلعة ذات �سكل كحرف

ومعبد �سخم بني العديد من املباين االأخرى االأقل �ساأنًا. وقد انت�سبت هذه البنى املعمارية 

اإىل جانب ثالث م�ساطب مرتاتبة هائلة، وكل منها يف م�ستوى اأدنى من �سابقتها. وكانت 

اأعمدة املعابد والق�رش  ت�سفي على امل�سهد كله جمااًل كال�سيكيًا.

كانت البلدة ال�سفلية – وهناك بلدتان كما كان عليه احلال اأيام العمونيني - قد �سيِّدت 

على طريف اجلدول، واإن كان يبدو اأن معظم االأبنية املهمة قد تو�سعت على ال�سفة الغربية. 

وكانت املعامل هناك كلها املاألوفة يف بلدة اإغريقية رومانية الطابع، كما يقع �سارع االأعمدة 

املعابد واالأبنية  واأما  بها.  باأ�ض  اإىل م�سافة ال  تغطيه  القناطر  الذي كانت  النهر  اإىل جانب 

املدنية واحلمامات ودور ال�سكن فكانت جميعها منفذة وفق املخطط املرتا�سف املاألوف. 

النمط  التل على  وقد ك�سف عن امل�رشح، وهو م�رشح جيد ملدينة م�ستوطنة، عند طرف 

الذي قامت عليه اأوائل امل�سارح االإغريقية االأوىل جميعها؛ فقد اأطلت الثقافة االإغريقية مع 

احلروب التي مل تكن �سديدة الوطاأة على اأولئك القوم.

اإحداها  النهاية  فيالدلفيا يف  �سكلت  والتي  ديكابولي�ض  الع�رش  احللف  مدن  اإن  ويقال 

كانت ماأهولة بجنود جيو�ض االإ�سكندر الذين خلفتهم احلرب. ولكن ال ميكن القول على 

وجه االإطالق اإن ال�سكان جميعهم كانوا يتاألفون من الغرباء؛ بل يرجح اأن يكون اجلنود 

قد تزوجوا فتيات من ال�سكان االأ�سليني، وقد تكون املدينة العظيمة اجلديدة التي انبثقت 
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يف مكان مهجور خرب- بعدما �رشبتها واأطاحت بها حروب مت�سلة- قد �سارت االآن 

جتتذب الكثريين. وكان اأولئك الذين ين�سدون بيع جمالهم اأو اأغنامهم، اأو الذرة يجدون 

يف املدينة اجلديدة �سوقًا جاهزة لت�سويق نتاجهم.

واإنه لبو�سع املرء اأن يتخيل نظرات اال�ستغراب التي كانت تربز على وجوه هوؤالء حني 

يرون مقدار روعة فيالدلفيا، ولعل التجار ما زالوا يرحلون حتى اليوم مع قوافلهم غربًا 

و�سمااًل، ويعقدون املقارنات بينها وبني البرتاء يف ال�سحراء، اأو  جرا�سا )جر�ض( احلديثة 

العهد، اأو حتى اأنطاكية على نهر العا�سي. اأو رمبا ح�رشوا عر�سًا يف ذلك امل�رشح يف �سالة 

وهم  االأم�سيات،  به  يقطعون  ما  واالأفكار  الذكريات  من  معهم  بعدئٍذ  وحملوا  الغرباء، 

متحلقون حول نار خميمهم قبل اأن يهجعوا للنوم لياًل. 

اأكرث منها يف  البلدان على اختالفها ت�سبه قطعة من املطاط يف تلك االأوقات  اإن تلك 

اأي وقت اآخر. وكان �سلوق�ض قد اأ�ساف يف وقت من االأوقات اإىل والية بابل التي بداأ يف 

حكمها اأواًل �سورية كلها من خليج اي�سو�ض حتى حدود م�رش، وكان حاكم م�رش املقدوين 

قد انتزع منه يف وقت من االأوقات �سورية. ولكن ذلك مل يكن اأكرث من حكم جزئي قط، 

اأيًا كان ميله، اإذ ثمة مدن معينة قد برزت ومتتعت مبيزات خا�سة بها. 

يد  على  وال�سبعني،  اخلام�سة  يف  وهو  االأول  �سلوق�ض  ال�ساللة  موؤ�س�ض  اغتيل  ولقد 

اأهمل  العجوز  امللك  اأن  ذلك  وتف�سيل  لفيالدلفو�ض؛  االأكرب  االأخ  كرونو�ض  بطليمو�ض 

اأنه  ي�سيب حملته على مقدونيا، �سوى  ب�رش م�ستطري  تنبئ  التي كانت  باالإ�سارات  االأخذ 

كان متلهفًا مل�ساهدة موطنه ثانية، ويظن اأنه كان ين�سد اأن يختتم اأيامه ملكًا على مقدونيا، 

تاركًا البنه البكر اأنطيوخ�ض العناية باإمرباطوريته امل�رشقية. واأما بطليمو�ض كرونو�ض فكان 

قاتاًل مبتذاًل يوؤثر اأن يقوم يوجه الطعنة بنف�سه، وقد �سبق له اأن قتل عدة اأنا�ض وعدداً من 

مقدونيا  مملكة  على  ا�ستوىل  �سلوق�ض  قتل  من  متكن  فلما  اأر�سينوة.  اأخته  اأوالد  االأطفال 

اأن  و�سادق فيالدلفو�ض وترك له م�رش لينعم بها ثم اغتيل كرونو�ض على يد الغاليني قبل 

مي�سك مبقاليد ال�سلطة املطلقة التي �سعى اإليها كل ال�سعي. 

 Histoir des ال�سلوقيني  عن  لالهتمام  املثري  كتابه  يف  لكلريك  بو�سيه  اإيه.  اإم.  كتب 
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Seleucides: »مل يكن حل الو�سع يف اآ�سيا اأمراً �سهاًل حني و�سل اأنطيوخ�ض اإىل العر�ض؛ 

ولكن على املرء اأواًل اأن ينحي جانبًا تلك البلدان التي اأهملها االإ�سكندر، وهددها برديك�ض 

اإال  ال�سلوقيني  باإمرباطورية  ترتبط  ال  وهي  يقهروها،  اأن  من  بداًل  واأنتيغون�ض  واأومينو�ض 

ب�رشب من التبعية االإقطاعية. ومن هذه االقطاعات )الواليات( اأو ممالك امل�ستقبل اتروبتينيا 

يف ميديا، وبونتو�ض وكبدوكيا وبيثينية. وكانت االأ�رش احلاكمة التي ُزرعت هناك قد ن�سبت 

لنف�سها موؤرخني للبالطات وعلماء اأن�ساب خا�سني بها، وكان هوؤالء ين�سبون اإىل اأجداد 

اأولئك امللوك واالأمراء ا�ستقالاًل �سار اأحفادهم يح�سلون عليه �سيئًا ف�سيئًاَ. وكانت تلك 

حتت  مرمرة-  وبحر  اأو�سينة  بحر  �سواطئ  على  الواقعة  الهيلينية  املدن  فيها  مبا  البلدان- 

اغتنموا كل  امليديني  تخلل حروب  الذي  اال�سطراب  من  فرتة  بعد  ولكنهم  الفر�ض،  نري 

فر�سة فاأخذوا قدر ما ا�ستطاعوا يرخون الوثاق الذي يربطهم بالفر�ض، ف�ساًل عن مقاومة 

ا�ستيعابهم يف االإمرباطورية املقدونية. 

اعتلى اأنطيوخ�ض االأول �سوتري )املخل�ض( العر�ض يف العام 281 ق.م، وظل يحكم طوال 

ع�رشين �سنة. وكان واجبه االأول االنتقام ملوت والده، وكان ذلك اأمراً ي�ستحيل حتقيقه يف 

مقدونيا؛ الأن اأنطيوخ�ض غدا االآن ملكًا بعد اأن كان مطالبًا بالعر�ض، وقد اتبع خطى والده 

الذي ا�ستوىل على ذلك اللقب. ومع اأن املعتدي االأول قد مات فقد بقي البطال�سة وهكذا 

بداأت اأول حرب كربى بني ال�سلوقيني والبطال�سة، يف العام 279 ق.م، وا�ستمرت ثالث 

�سنوات. 

والبد اأن فيالدلفو�ض قد وجد فيالدلفيا اآنذاك �سديدة النفع؛ فقد كان �سيداً من اأ�سياد 

البحر بف�سل امتالكه اأ�سطواًل، بينما مل يكن الأنطيوخ�ض عمليًا مثله تقريبًا، كما وفرت هذه 

الدعم  قوات  اإليها  اأر�سل  التي  الطرق  ف�ساًل عن  االأر�ض،  وا�سعة من  لبقعة  القلعة حماية 

واملوؤن من م�رش. وكان بطليمو�ض فائق الن�ساط يف هذه احلرب. فما كان يكتفي باأن يكون 

يف �ساحات احلرب وحيثما كان ي�ستد اأوارها؛ بل كان يجد الوقت لري�سل ال�سفارات اإىل 

روما، كما كان يحر�ض اأبداً على اأال يتيح الأنطيوخ�ض الوقت لريكز قواه على م�رش. ويقول 

بوزانيو�ض اإن بطليمو�ض اأر�سل ل�سو�سًا اإىل جميع املناطق التي تعوزها احلماية من اأمالك 
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اأنطيوخ�ض وجنوداً اإىل كل تلك االأرا�سي املعززة باحلماية اأ�ساًل. وكان بطليمو�ض منت�رشاً 

حيثما اأمكن الأ�سطوله اأن يعمل على طول �سواحل �سورية واآ�سيا ال�سغرى؛ اأما على االأر�ض 

فكان الأنطيوخ�ض بع�ض امليزة. ولقد انتهت احلرب الطويلة بت�سوية، ومات اأنطيوخ�ض، 

رمبا ب�سورة طبيعية، وكان يف الرابعة ال�ستني، فخلفه ابنه االأ�سغر اأنطيوخ�ض الثاين بعد اأن 

تدبر اأمر قتل اأخيه االأكرب الذي اتهم بالتاآمر �سده. 

بحرب  وعرفت  الثانية،  ال�سورية  احلرب  ثيو�ض  الثاين  اأنطيوخ�ض  عهد  �سهد  ولقد 

لودي�سيا، وكان �سببها اإحدى تلك املاآ�سي العائلية التي لطخت تاريخ احلوليات هذه املرة. 

املدن  حترير  ب�سبب  بالكهانة  وفاز  الرب  لقب  نال  اأنه  يبدو  الذي  اأنطيوخ�ض  كان 

فائدة عظيمة  الطغاة قد عقد �سلحًا مع بطليمو�ض، وانطوى ذلك على  اأحد  امليلزية من 

ر لها اأن تف�سد اأي فائدة حتققت باملعركة  يف �ساحله. اإال اأن املعاهدة ن�ست على فقرة ُقدِّ

بزواج  حتقق  والذي  املتحاربة  ال�سالالت  بني  االحتاد  ذلك  وكان  ال�سيا�سي؛  الدهاء  اأو 

اأنطيوخ�ض وبريينت�سة بنة فيالدلفو�ض. وكان امللك ال�سوري قد تزوج اأخته لودي�سيا ولديه 

اأطفال منها، ولكنه وافق على هذا االإجراء الذي فر�سته ال�سيا�سة؛ بل اإنه طلق اأخته زوجته 

اأو جعلها يف اأح�سن االأحوال امللكة الكبرية، كما اأ�سفى عليها �سفات الكهانة وخ�سها 

بعبادة ا�ستثنائية. ولكن هذه البوادر ال�سغرية مل تهدئ من ثورة لودي�سيا التي م�ست للعي�ض 

يف اف�سو�ض مع ولديها �سلوق�ض واأنطيوخ�ض. ولقد اأخذت مت�سي الوقت وتنتظر، ويبدو اأن 

اأنطيوخ�ض ا�ستعاد والءه، و�سار يرتدد عليها يف اف�سو�ض، وال �سيما بعد موت فيالدلفو�ض

 

�سورة ]مقابل �ض 180 يف الن�ض االنكليزي[ 

الربيع يف وادي الزرقاء االأعلى

02- Moden Mnsyea.indd   144 3/12/09   11:35:33 AM



145

بعد  لو�سيديا ووجهت �رشبتها  ولقد حتركت  ال�سغري.  وولدها  ابنته  يرعى  الذي ظل 

موته، وهي واإن �سربت وانتظرت �سنوات ثالثًا قبل اأن تقدم على اأي اأمر اإال اأنها كانت 

�رشيعة بالتحرك حني اأتيحت لها الفر�سة؛ فقد حملت اأنطيوخ�ض على توقيع ورقة اأ�سفت 

ال�رشعية عليها وولديها، ثم عمدت اإىل ت�سميمه، وانتقلت بعدئذ اإىل ت�سميم طفل بريينت�سة 

ثم ت�سميمها هي ذاتها. 

وم�سى بطليمو�ض الثالث اإفريجيتو�ض )املح�سن( يعد العدة لالنتقام ملقتل اأخته وولدها، 

وهكذا بداأت احلرب ال�سورية الثالثة، وكان الن�رش لل�سلوقيني، ولكن مل يحدث اأي اأمر ذي 

اأهمية، وعندئٍذ اأنهت الهدنة املعتادة �سنوات القتال الذي ال طائل من ورائه. وكان امللك 

ال�سلوقي قد ان�سغل يف الفرتة الفا�سلة بني حربني يف حرب اأهلية مع اأخيه. 

وبعد عهد �سلوق�ض الثالث- وكان عهداً ق�سرياً تع�سًا- حل عهد اأخيه االأ�سغر اأنطيوخ�ض 

الثالث الكبري، وكان عهداً طوياًل جميداً؛ فقد حكم هذا من العام 223 حتى 187 ق. م. ويف 

خملوقًا  هذا  وكان  الثالث.  بطليمو�ض  فيلوبرت  الرابع  بطليمو�ض  م�رش خلف  221 يف  العام 

طريفًا ن�سف فنان ون�سف منحل؛ اإال اأنه خا�ض احلرب �سد اأنطيوخ�ض بهمة. 

وكان اأنطيوخ�ض من�سغاًل بحمالته يف �سورية واآ�سيا ال�سغرى فيما بني 221 و 218 ق. م، 

ويف ربيع ذلك العام عرب االأردن بعد تلقيه ا�ست�سالم �سكيثوبولي�ض )بيت �سان اأو بي�سان(، 

وهي املدينة الوحيدة بني حلف املدن الع�رش التي تقع غرب النهر. واأخذت املدن ت�ست�سلم 

جت جهوده كافة  واحدة بعد اأخرى، و�رشع العرب ين�سوون يف �سفوف جي�سه بعد ما توِّ

بالنجاح. وحلماية هوؤالء احللفاء اجلدد �سد احلامية الكائنة يف فيالدلفيا، وليك�سب قلعة 

مهمة قرر اأنطيوخ�ض حما�رشة البلدة والقلعة. 

وجند يف تاريخ بوليبيو�ض اأكرث الروايات املتوافرة لدينا تف�سياًل يف عر�ض هذه الواقعة. 

ونعلم اأن العرب اأخربوا اأنطيوخ�ض عن جمع عظيم من الرجال يف ربة بني عمون، )وهناك 

وهو  االإغريقي  للن�ض  الالتينية  الرتجمة  عن  هذا  اأنقل  واأنا  اأمانا(،  ربة  ي�سمونها  اآخرون 
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االأ�سل، ويبني اأن اال�سم احلديث مل يتمكن من اإخماد اال�سم االأقدم، ولقد در�ض اأنطيوخ�ض 

اأو باالأحرى  القلعة،  اإىل  اإال مدخالن  اأنه لي�ض هناك  اأدرك  املوقع بعناية، وملا عاين التالل 

طريقتان ميكن اأن تفيدا يف هجومه. وعليه عمد اإىل توزيع قوة الهجوم املتوفرة اإىل قوتني؛ 

فاأوكل قيادة واحدة اإىل نيكارخو�ض واالأخرى اإىل ثيودوت�ض، وهما القائدان اللذان يحظيا 

باأعظم الثقة لديه، وكلف كل منهما باأحد هذين املوقعني، ولقد اأمكن له اأن يبث يف كل 

قائد روح التناف�ض مع االآخر؛ مما جعلهما ينفذان عملية احل�سار بهمة عظيمة. 

النقاط �سعفًا  اأ�سد  اأنه  لهما  بدا  فيما  القائدان  التي و�سعها  اآالت احل�سار  داأبت  ولقد 

يف بناء القلعة تعمل لياًل نهاراً من دون انقطاع، من دون اأن تكلف احلامية اأكرث من جمرد 

ال�سيق واالأ�سوار بع�ض ال�رشر. ولعل احل�سار كان �سيطول كثرياً لوال اأن اأحدهم وقع اأ�سرياً 

يف قب�سة املحا�رشين، وك�سف عن ممر �رشي على امتداد جمرى كان ميد القلعة احل�سينة باملاء، 

باالأحجار  املمر  �سد  اأنطيوخ�ض على  فعمل  القلعة،  �سقطت  قليل حتى  اإال وقت  وما هو 

والرتاب وما �سابه، فا�سطرت احلامية عندئذ لال�ست�سالم، وبذلك انتهى اآخر ح�سار عظيم 

عرفته ربة عمون. 

اأقام اأنطيوخ�ض حامية قوية حلرا�سة حيازته اجلديدة، وو�سعها بقيادة نيكارخو�ض، ثم 

دخل مقره ال�ستوي يف بطليم�ض. 

نزلت  التي  النكراء  الهزمية  بعد  امل�رشيني  اإىل  عادت  قد  فيالدلفيا  تكون  اأن  ويرجح 

باأنطيوخ�ض يف رافيا، وتبعد مرحلة عن غزة على اخلط الفا�سل احلديث بني �سورية وم�رش، 

ووقعت يف ال�سنة التالية، وكانت تلك معركة هائلة. 

العرب؛  من  اآالف  ع�رشة  ومنهم  كافة،  االأمم  من  اجلند  يجند  اأنطيوخ�ض  م�سى  وقد 

فاجتمعت لديه قوة عظيمة من جنود امل�ساة والفر�سان ومئة واثنان من الفيلة، كما اجتمعت 

لدى بطليمو�ض قوة اأعظم من تلك التي ح�سدها خ�سمه، ف�ساًل عن خم�سة و�سبعني فياًل، 

اإال اأنها كانت اأ�سغر حجمًا من تلك التي توافرت الأنطيوخ�ض. 

بداأ  اأيام، ثم  ال�سخمة واقفة يف مواجهة بع�سها بع�سًا خم�سة  القوات  ا�ستمرت تلك 

�سعبًا. وكانت  اأمراً  قواته  متوين  مما جعل  ال�سحراء كانت خلفه  الأن  املعركة؛  بطليمو�ض 
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ال�سدمة هائلة كما يخربنا بوليبيو�ض، فقد دارت املعركة واأحوالها تتقلب. وكان امللكان 

يقفان وجهًا لوجه اأمام بع�سهما؛ اأحدهما على اجلناح االأمين واالآخر على االأي�رش، وكان 

بطليمو�ض ي�سطحب معه اأخته زوجته اأر�سينوة الثالثة. ولقد كانت الغلبة الأنطيوخ�ض يف 

بداية االأمر؛ لكن حقق بطليمو�ض بعدئذ ن�رشاً كا�سحًا وا�ستعاد �سورية املجوفة. وبعد اأن 

بذل بطليمو�ض هذا اجلهد العظيم قفل عائداً اإىل االإ�سكندرية، رمبا خ�سية اأن يكون تاجه 

يف خطر، ثم ا�ستاأنف انغما�سه يف ال�سهوات وامللذات. 

واأعلن عن موت بطليمو�ض واأر�سينوة يف 204-203 ق.م يف ظروف غام�سة، ولكن 

التاريخ غري معروف حقًا؛ فقد اأخرج �سو�سيبيو�ض واجوثوكلي�ض- اللذان كانا يحكمان 

بطليمو�ض  رفات  بقايا  حتتويان  اإنهما  وقاال  فجاأة،  ف�سيتني  جرتني  امللك-  با�سم  البالد 

واأر�سينوة، كما اأبرزا و�سية تنيط بهما �سلطة احلكم، وتعلن الطفل ذا ال�سنني اخلم�ض ملكًا. 

وكانت تلك اإ�سارة الأنطيوخ�ض واآخرين �سواه للتفكري باقت�سام الغنيمة؛ ولكن اأنطيوخ�ض 

الفاحت كان قد اأفرغ ما عنده، وبات يواجه مع الوقت الكارثة تلو الكارثة، حتى فقد تقريبًا 

كل اإمرباطوريته الغنية التي ورثها. وعرب هذه االأحداث كلها كانت ظالل روما تربز يف 

املقدمة، ولقد حتدى روما، وقاتل روما، واأخفق، وبذلك هياأ املكان الذي �سوف حتتله يف 

�سورية. ثم مات ميتة �سنيعة حني اأم�سك به متلب�سًا ب�رشقة معبد ليمالأ حقائب املال اخلاوية 

لديه. 
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الف�صل ال�صابع ع�رش

مدن احللف الع�رش )الديكابولي�س(

ت�سكل حلف املدن الع�رش بعد احلمالت التي �سنها بومبي يف 64 و63 ق.م، وهذه هي 

لتاريخ دقيق لهذا احلدث. فقيام  القبول؛ نظراً الفتقارنا  اإىل  على االأقل الفر�سية االأقرب 

اأمر معروف م�سهود قبل هذا  اأجنبية  بلدان  املزروعة يف  كونفدرالية بني املدن االإغريقية 

التاريخ، ثم جند املدن اليونانية يف غرب فل�سطني تنتف�ض منادية بحقوقها اإبان احلروب يف 

تلك االأزمان. فلطاملا تعهد ال�سلوقيون والبطال�سة مبنح تلك املدن احلرية جزاء منا�رشتها يف 

ال�رشاع الدائر؛ لكن لي�ض ثمة دليل على اأن وعود هاتني االأ�رشتني قد حتققت. 

كان االإغريق يعي�سون يف جمموعتهم من اجلزر، وكانوا بطبيعة االأمر �سعبًا حمبًا لل�سفر يف 

البحر، ولقد اجتاحوا �سواطئ فل�سطني، وا�ستولوا على املدن الفينيقية والفل�سطينية الواقعة 

على البحر. فلما عرب هوؤالء نهر االأردن يف اأثناء فتوحات االإ�سكندر وجدوا �سكان الريف 

يف حالة اأ�سد بداوة وخطراً مما هي عليه يف الغرب، وال ريب اأنهم راأوا اأن من ال�رشورة 

بل  الدفاع عن جتارتهم  اأ�سد و�سوحًا يف  واإتباع طرائق  ال�سارمة،  القوانني  بع�ض  فر�ض 

ووجودهم ذاته يف وجه اإغارات البدو.

املنطقة  يف  عهداً  االأحدث  واملهاجرون  فل�سطني،  غرب  يف  اليونانيون  ا�ستقر  ولقد 

ال�رشقية، وعملوا على ا�ستقبال ح�سد من امل�ستوطنني الذين وفدوا لالن�سمام اإليهم، ولعل 

يف  عا�ض  اأن  له  �سبق  بع�سهم  اأن  بد  وال  االأ�سليني،  البالد  �سكان  مع  تزاوجوا  قد  هوؤالء 

املدن االإغريقية، ولكن القوم كانوا يحر�سون مع ذلك على ال�سخ�سية العامة؛ فكان الدين 

واأ�ساليب العي�ض والعادات يونانية كلها، ود�ستورهم دميقراطي، ويهدفون اإىل اال�ستقالل 

الذي ما كان بو�سعهم اأن يبلغوه متامًا، فكانت لهم حياة مدنية را�سخة؛ ف�سجعوا االأدب 

والثقافة االإغريقيني على العموم، ولهم األعاب ريا�سية كذلك، واأ�ساليب يف الرتويح عن 

النف�ض يف امل�رشح، وكانوا يعبدون اآلهة االإغريق يف معابدهم. كما متتعت جمموعة املدن 

الع�رش بحرية التجارة وكان لها جمال�سها، واحلق ب�سك العملة وامللتجاأ االآمن، واأن يكون 
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لها ممتلكات يف اجلوار واإحقاق العدل هناك؛ كما �سمح لهم بعقد التحالفات فيما بينهم 

يف القتال والدفاع. وقد و�سعهم الرومان من جهة اأخرى حتت حكم والية �سورية، وكان 

للحاكم �سلطة تعديل قوانينهم، وعليهم واجب اخلدمة الع�سكرية، ودفع ال�رشائب الأغرا�ض 

حكومية. ومل يوفر الرومان لهم حامية؛ اإمنا كان لهم احلق بلواء يع�سكر يف مدنهم. ومع 

اأنهم كانوا يتمتعون بال�سلطة املدنية ويحق لهم �سك عملة عليها رموز، لكن عليهم و�سع 

�سورة قي�رش على عملتهم كذلك.

تعود هذه احلياة املدنية اإىل الع�رش الروماين، وكان الرومان يحر�سون دومًا على االأخذ 

بالعقلية والروح الهلين�ستية؛ بل لقد حافظوا على الطابع اليوناين يف هذه املدن، حتى بعد 

ما غدت �سورية مقاطعة رومانية، كما اأن الرومان عا�سوا يف تلك املدن، وفر�سوا بع�ض 

تقاليدهم اخلا�سة ولكن من دون االإخالل بالديانة الهيلينية.

مع  اإليه  ان�سمت  اأخرى  مدنًا  ولكن  البداية،  يف  مدن  ع�رش  احللف  هذا  �سم  ولقد 

)بي�سان(،  �سكيتوبولي�ض  مدينة هي:  اإحدى ع�رشة  ال�سدد  ويذكر يف هذا  الوقت.  مرور 

وبيالَّ )طبقة فحل(، وجدارا )اأم قي�ض(، واآبيال، وهيبو�ض، وفيالدلفيا )عمان(، وجرا�سا 

)جر�ض(، وديون )اإربد( وكناتا )القنوات(، ودم�سق، ورافانا، ولكن دم�سق كانت ع�سو 

�رشف يف هذه املجموعة بح�سب ما توؤكد ال�سواهد، مما يجعل عدد االأع�ساء الفاعلني ع�رش 

دول. وكانت بيال وديون االأقدم بني االأع�ساء، تليهما فيالدلفيا، ثم جدارا واآبيال.

اإىل وادي  منحدرين  ميتدان  ابن عامر[  ]مرج  يزرعيل  ا�سدرالون ووادي  �سهل  وكان 

االأردن حتى يكادا اأن يالم�سا �سكيثوبولي�ض، بي�سان يف ع�رشنا، وهي املدينة الوحيدة يف 

الديكابولي�ض التي تقع غرب نهر االأردن. وكان هذا املوقع موافقًا  اأ�سد التوافق؛ اإن من 

ناحية البقاء على ات�سال مع املدن اليونانية على ال�ساحل عرب �سهل ا�سدرالون، ثم لو�سل 

هذه املدن باملدن االأخرى املنتظمة يف هذه املجموعة عرب االأردن. ويف بيال على اجلانب 
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�سورة ]مقابل �ض188 يف الن�ض االإنكليزي[

قناطر رومانية على النهر، عمان

ال�رشقي- وهي اليوم طبقة فحل- مت ثالثة طرق امتدت حتى دم�سق وفيالدلفيا، وطريق 

اأو كناث- كما  القنوات  اإىل  لي�سل  لرافانا  حموري يتجاوز جدارا، واملوقع غري املعروف 

كانت تدعى- عند �سفح جبل حوران. وكان جليًا اأن املدن الع�رش )الديكابولي�ض( واإن مل 

يكن لها ناحية تخ�سها؛ اإال اأنه كان لديها م�ساحة يعتد بها من االأر�ض يف �رشقي فل�سطني، 

بل اإن بع�ض املمتلكات تت�سل ببع�سها وترتبط جميعها بهذه الطرق الع�سكرية. 

اإن بع�ض املدن التي توؤلف احللف معروفة جيداً لدينا؛ لكن بع�سها مثل رافانا ال يعني لنا 

�سيئًا. ولكن دم�سق االأعظم بني هذه املدن واأقدمها على االإطالق، غري اأنه ال تعرف �سلتها 

بهذا احللف. واأما اآبيال فكانت تبعد اثني ع�رش مياًل عن جدارا على فرع من نهر الريموك، 

اأ�سفت  قد  امراأة  تقوده  جمنح  فر�ض  �سورة  وعليها  نقودها  �رشبت  التي  هيبو�ض  وكانت 

على الريف املحيط بها ا�سم هيبينة، كما اأ�سبحت املنطقة حول جدارا جدارينة، و�سميت 

املنطقة حول فيالدلفيا فيالدلفينة. وتظل اأرقى االآثار الباقية- اإذا تركنا جرا�سا وفيالدلفيا 

خارج املو�سوع- هي اآثار القنوات واأم قي�ض.

يرد ا�سم القنوات يف الكتاب املقد�ض وير�سم كناث، وما زالت االآثار اليونانية الرومانية 

املبنية على اأ�س�ض اأقدم م�سهداً بهيجًا اآ�رشاً. وال�سوارع هناك ممهدة واآثار املعابد والبيوت، 

ومعها م�رشحان يف حالة ممتازة، وحماطان باأ�سوار عظيمة تعود اإىل عهد اأقدم. واأم قي�ض التي 

كانت ت�سمى جدارا ولعلها عا�سمة بريايا، واإن كان يقال اإن عجلون كانت العا�سمة اأي�سًا، 

وقد ا�ستوىل عليها الك�سندر يانيو�ض وعمل فيها تدمرياً، ثم اأعاد بناءها بومبي الإر�ساء اأحد 

ثم  امل�سيحية،  الفرتة  يف  الأ�سقفية  مركزاً  قي�ض  اأم  اأ�سبحت  وقد  هناك.  ولد  الذي  عتقائه 
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غدت �ساأنها �ساأن املدن االأخرى خرابًا ب�سبب الدمار الذي اأنزله املغول بالبلدة.

كانت قنوات اأو كنات اإحدى املدن التي ا�ستوىل عليها نوبح من قبيلة من�سى: »وم�سى 

ذات  اآ�رشة  من حولها  واالأر�ض  ا�سمه.  على  نوبح  و�سماها  وتوابعها  قنوات  وفتح  نوبح 

غابات من ال�سنديان الدائم اخل�رشة«.

كان االإغريق يف�سلون املوقع الذي مير به ومن حوله نهر وتتخله تالل لطيفة؛ لكن وقع 

اأبداً، وحيث تندر  اختيارهم على موا�سع اأ�سد وح�سية يف اأر�ض عليك اأن تكون متاأهبًا 

املياه، وكانت هناك مدن قامت من قبل. وهذه املدن غالبًا ما كانت تقوم- مثل قلعة ربة 

عمون- على تل �سديد االنحدار، اإمنا يبدو من املوؤكد اأن املثال الذي ت�سخ�ض اإليه اأب�سارهم 

على �ساكلة البلدة ال�سفلى عند النهر اأو جر�ض التي كانت تقوم و�سط بلد رعوي. وكانت 

�سكيثوبولي�ض تقع على مقدار اأربعمئة وثالثني قدمًا حتت �سطح البحر االأبي�ض املتو�سط، 

وبيال يف موقع يرتفع األف قدم فوق وادي االأردن.

بعا�سمة مكدونيا،  اقتداء  �سميت كذلك  فبيال  قلياًل؛  اإال  املدن  تاريخ هذه  ال يختلف 

االإ�سكندر و�سكنها جنوده، وا�ستوىل  قادة جي�ض  بع�ض كبار  اأيدي  وتاأ�س�ست قطعًا على 

عليها اأنطيوخ�ض الكبري قبل اأن ي�ستويل على فيالدلفيا يف العام 218 ق.م، وقد دمرها اليهود 

يف زمن االإ�سكندر يانيو�ض لرف�ض اليونان االأخذ بالطقو�ض اليهودية، فجدد بناءها بومبي 

اأ�سقفيًا ووفرت  مقراً  اأ�سبحت  ثم  القدمية،  �سورية  اأجماد  الإحياء  كبرية  بذل جهوداً  الذي 

ملجاأ للم�سيحيني خالل ح�سار الرومان للقد�ض.

يف هذه املدن التي جمع بينها الكثري من الروابط مثل االنتماء القومي والثقافة وامل�سلحة 

امل�سرتكة ن�ساأ طراز خا�ض من احل�سارة، وو�سف باأنه »ح�سارة فريدة غريبة تنطق باالإغريقية 

وحتاكي روما، وهي يف �سميمها �سامية«. 

اأما مدى انحياز �سكان تلك املدن يف عاطفتهم اإىل ال�سامية فاأمر يبدو عر�سة لل�سك؛ 

لقد كان حتالف املدن الع�رش مناه�سًا لل�سامية، فال�ساميون �سواء كانوا من الطبقة احلاكمة 

التي انتزعت منهم امتيازاتهم اأم من طبقة عرب ال�سحراء الذين كان عليهم حماية اأنف�سهم 

غرباء  كانوا  اليونان  وامل�ستوطنون  لهم.  مناه�سني  واحلرمان  والعزل  الطرد  اأ�سباب  من 
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وافدين يف اأر�ض غريبة مهما توافر لهم من حماية.

يرد ذكر حلف املدن الع�رش يف عدة موا�سع من العهد اجلديد؛ فيذكر االإجنيل ]متى[ 

وعربرْ  واليهودية  واأور�سليم  الع�رش  املدن  ومن  اجلليل  من  كثرية  جموع  »تبعته  امل�سيح  اأن 

االأردن«.

جدارا  اأو  الغربية،  االأردن  حدود  على  تقع  التي  �سكيثوبولي�ض  اإىل  اإ�سارة  هذه  ولعل 

امل�سيح  ]بحرية طربية[، ويف ناحية اجلدارينيني �سفا  واملدن االأخرى غرب بحرية اجلليل 

الرجل الذي متلكته ال�سياطني، وقال له اأن يعود اإىل اأ�سدقائه، ويخربهم بالعظائم التي اأتى 

اإليه اهلل بها، »وم�سى وبداأ يذيع يف مدن الديكابولي�ض االأعاجيب التي عاجله بها ي�سوع، 

وعجب اجلميع لذلك«. كذلك م�سى ي�سوع و�سط �سواحل املدن الع�رش، وبعد اأن قطع 

بحر اجلليل الذي هو جزء من اأر�ض جدارا �سفى رجاًل اأ�سم.

الع�رش عن  اإىل املدن  تنتمي  التي  النا�ض كانوا يتحدثون يف جميع االأرا�سي  اأن  وال بد 

من  امل�سيح  الذين حررهم  اأعينهم  اأمام  �ساهدوا  الأنهم  بها؛  اأتى  التي  واملعجزات  امل�سيح 

�رشور البدن والعقل، ورمبا �سمعوا اأي�سًا عن ابنة قومهم التي اأخرج منها ال�رش على �ساطئ 

البحر.

بحقوقها  تطالب  الع�رش  املدن  اأخذت  النهاية  يف  الكبري  اأنطيوخ�ض  الرومان  هزم  ملا 

واالمتيازات التي على الطرف الغالب اأن يكفلها لهم، وكان اأن منح الرومان حرية املدينة 

الأولئك الذين انت�رشوا لق�سيتهم، وجعلوا االآخرين تابعني مللك برجامو�ض. ول�سنا نعلم ما 

كان وقع هذا االأمر على فيالدلفيا التي وقفت �سد اأنطيوخ�ض؛ الأنه لي�ض ثمة ذكر للمدن 

ال�رشقية، ولكن ال بد اأن هذه املدن قد متتعت على كل حال بحقوقها بعد ما �سم بومبي 

�سورية واأعلنها مقاطعة رومانية. 

تقع مدينة فيالدلفيا ال�سفلية على �سفاف غدير؛ الأنه مل يكن اأكرث من ذلك، وجزء منه 

مقنطر على التقليد الذي درج عليه الرومان. ومل يبق من ذلك االآن �سوى قو�ض، وبالقرب 

منه اآثار مبنى رمبا كان حمامات يف االأ�سل. وهناك قناة تت�سل به وتبدو كاأنها توؤيد هذا 

القول، اإمنا يبدو اأن البناء ا�ستخدم ح�سنًا يف اأزمنة الحقة. فهذا البناء ي�سم �سوراً فيه ثالثة 
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اأماكن لينتجع اإليها من يقيم هناك، وهي مزخرفة ب�سكل ح�سن، وبه فجوات توحي باأن 

التزيينات املعدنية رمبا تكون قد اأ�سيفت اإليه. وما زال هناك ثالثة اأعمدة من دون تيجان 

قائمة. وهناك اإىل طرف النهر بقايا اأحجار بناء رومانية، اإىل جانب خمتلف االأ�سوار املهدمة 

البلدة  من  اجلنوبي  الطرف  عند  قائم  روماين  وهناك ج�رش  احلديثة.  ال�رشك�سية  القرية  يف 

احلالية. 

البلدة  باأن  املرء  املرء بعمان احلديثة عا�سمة �رشق االأردن كان االنطباع لدى  واإذا مر 

حافلة باحلركة وال�سجيج، وقبل كل �سيء باالألوان. واالألوان العديدة التي تك�سو العربي 

املعا�رش وكوفية الراأ�ض املتطايرة واملظهر الوقور، وذلك كله لكفيل باأن يجعله مهياأ الإعطاء 

اإيحاء باملهابة يف كل عمر؛ فهندامه واحلق يقال �رشمدي �سالح لكل زمان. فقد يرتدي 

هذا الزي وهو على ظهر اجلمل اأو �سهوة احل�سان، اأو عندما يكون �سائراً يالحق قطيعه 

من الغنم واملاعز اأو م�ساومًا رمبا باالآرامية، وهي اللغة التي كان يجري بها التدوين عند 

الذين  واملتعلمني  النقو�ض  لغة  اأنها  كما  بها،  احلديث  يتبادلون  مما  اأكرث  ال�سحراء،  اأهل 

ي�ستخدمونها يف اأعمالهم. 

واإذا خلفنا طريق االأعمدة والنهر ومياهه املتدفقة التي جتري فوق احلجارة جند اأنف�سنا 

نعرب ج�رشاً حديثًا ونبلغ امل�رشح وهو درة عمان. وقد ك�سف عنه عند طرف اأحد التالل 

هذا  ولي�ض  اإن�سان،  اآالف  اأربعة  نحو  ا�ستيعاب  ي�ستطيع  اأنه  ويقدر  جيداً.  حمفوظًا  وكان 

اأن بع�ض امل�سارح االإغريقية كانت ت�ستوعب خم�سة وع�رشين  اإن تذكرمت  باحلجم الكبري 

اأنه مع ذلك حجم كبري ن�سبيًا جلمهور يف بلدة ريفية. وهناك يف القمة  األف متفرج، اإال 

مقعد االإمرباطور الوا�سع، وهو مزخرف ومزين باأ�سكال املحار املروحي، وتتوافر هناك 

�سفوف مرتاتبة من املقاعد، و�سالمل تتقاطع مع ال�سفوف التي تبلغ املمرات العري�سة التي 

حتيط بامل�رشح. وهناك بني امل�رشح والنهر بع�ض االأعمدة اجلميلة، وهي بداية �سارع االأعمدة 

التي تبلغ البلدة يف و�سط النهر.

باأنه كان  القليل من �سارع االأعمدة الذي ال ريب  اإال  اأال يبقى  واإنه ملن املوؤ�سف جداً 

مييز ذلك الق�سم من البلدة بجانب النهر. واحلق اأنه مل يعد اإال القليل من االآثار الدالة التي 
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ميكن اأن ي�سادفها الزائر االآن، ومن ذلك عمود ت�سادفه هنا اأو هناك مطموراً يف بناء ما، 

وبدن عمود بات موطئًا لدخول كوخ، واأجزاء من جدار قدمي وبناء قدمي، وهي جميعها 

تذكر العابر مبجد غابر الإحدى املدن الع�رش. وحني ينظر املرء يف امتداد البلدة التي يزورها، 

ويرى جمال املعابد واالأبنية العامة والبيوت اخلا�سة التي كانت تنت�سب هناك ذات يوم؛ ال 

ميلك اإال اأن ياأ�سف مرة اأخرى لتخريب االآثار التي عرفتها الع�سور املا�سية.

هناك بناء معني ي�سرتعي االنتباه، ورمبا كان جدار جزء من ال�ساحة العامة ]الرومانية[. 

اأما خرائب اأحد اجلوامع والبازيليك االإغريقية التي يرد و�سفها مف�سلة يف بع�ض الكتب 

فاإين مل اأ�سادفهما، واأخ�سى اأن يكون ق�سم من االآثار قد اختفى حتت امل�سجد االأبي�ض اجلديد 

الذي ي�سيد االآن. وهناك قناتان واأ�سوار قدمية كثرية، وبع�ض القبور ال�سليمة ب�سكل ملحوظ 

تبداأ  اإذ  خمتلفة؛  فرتات  من  حتدرت  الأنها  نظراً  لالهتمام  مثرية  واخلرائب  البلدة.  خارج 

باأ�سا�سات اأ�سوار القلعة العمونية، وت�سم الكهوف والدملانات التي تعود اإىل ما قبل التاريخ 

التي لوحظت اإىل جانب االآثار البيزنطية واالإغريقية - الرومانية واليهودية واالإ�سالمية.

وحني توافر هذا القدر العظيم مما ي�سرتعي االهتمام فاإنه من قبيل الفظاظة اأن ينكر املرء 

هذا االإرث، ولو اأنه ال ميكن اإال اأن ياأ�سف الختفاء الكثري منه حتى موؤخراً. واإذا ما اأخذنا يف 

احل�سبان �سور امل�رشح الذي كانت تعر�ض يف نطاقه امل�رشحيات وتعزف �رشوب املو�سيقى 

مثاًل وجدنا اأن ما بلغنا منه االآن لي�ض �سوى ن�سفه، باملقارنة مع ما كان قبل مدة من الزمن. 

فحتى وقت متاأخر كان هناك عمودان فوق تل القلعة، اإال اأنهما وقعا على االأر�ض، وكادا 

ي�سيعان بني ركام عظيم من االأحجار املتناثرة التي تكاد تغطي االأر�ض هناك.

ويبدو اأن امل�رشح وحده قاوم عاديات الزمن ويد االإن�سان االأ�سد تدمرياً، وهذا املعلم 

يبلغ  التاأثري  االأعمدة. وهذا  املجموعة من  تلك  النف�ض  املهابة، ويزيد من وقعه يف  �سديد 

املرء  كان  و�سواء  اختفت،  قد  برمتها  ح�سارة  بوجود  واالإيحاء  اجلمال  من  حد  اأق�سى 

ي�سهده يف الظهرية حني يتاألق احلجر العتيق حتت زرقة ال�سماء، اأو عند الغروب حني ت�سع 

االألوان، اأو امل�ساء حني يلقي بظالله على املقاعد التي كانت ذات يوم غابر مليئة باحل�سور 

املتلهفني. 

02- Moden Mnsyea.indd   155 3/12/09   11:35:33 AM



156

لتتحلل، كما  فجاأة وُتركت  اأهلها  املدينة هجرها  اأن  لو  لفيالدلفيا  االأف�سل  ولعله من 

اليوم. ولكن  اإىل  العمائر �سامداً  الكثري من  فلرمبا بقي  اليوم[؛  ]جر�ض  كان حال جرا�سا 

بيزنطية  �ساأن، وفيها كاتدرائية  بلدة ذات  باأنها  امل�سيحية  االأزمنة  البلدة كانت تعرف يف 

التي  الكاتدرائية  هدموا  اأنهم  واملوؤكد  اجلوامع،  امل�سلمون  بنى  كذلك  اأخرى؛  وكنائ�ض 

كانت باأروقتها اخلم�سة معامل معمارية. وبقايا اجلامع والكاتدرائية ي�ستدعيان اهتمام علماء 

االآثار اأكرث مما يهتم بهما النا�ض العاديون، وثمة جامع جديد قيد البناء على جزء مما بقي من 

اجلامع القدمي.

ال�سابع،  القرن  يف  الرومان  رحل  بعدما  ع�سيبة  اأيامًا  �سادفت  فيالدلفيا  اأن  وا�سح 

ر كليًا كما ح�سل للعديد من مدن احللف الع�رشي على اأيدي املغول، اإمنا ال  ولكنها مل تدمَّ

بد اأنها بدت خمتلفة اختالفًا �سديداً بو�سفها اأول مدينة ح�سنة املظهر ذات �سوراع مر�سوفة 

ومبان مدنية من االأيام اخلوايل. وي�سفها اجلغرايف العربي املقد�سي باأنها تقع على اأطراف 

ال�سحراء ويكتب قائاًل: »يف املدينة قرب ال�سوق جامع ح�سن واأر�سه مزينة بالف�سيف�ساء. 

و�سمعنا اأنه �سبيه بامل�سجد يف مكة. وقلعة جوليات قائمة على تل ي�رشف على املدينة، وفيها 

قرب اأوريا وعليه ُبني م�سجد. كذلك هناك م�ستديرة �سليمان )امل�رشح(. وتكاليف احلياة هنا 

رخي�سة وتكرث يف اأر�سها الفاكهة. ولكن اأهل البلد من الناحية االأخرى اأميون، والطرق 

.
)*(

�سيئة اإال اأن املدينة مرفاأ ال�سحراء وملجاأ البدو العربان«

دّون ذلك يف نهاية القرن العا�رش على يد رجل طاف يف اأرجاء البالد لي�سع كتابه يف 

اجلغرافية، واإنه لكتاب ممتع حقًا! ولكن ملاذا يطلق على القلعة ا�سم قلعة جوليات اأو ي�سمى 

امل�رشح م�ستديرة �سليمان، واأكرث من ذلك اإن قوله يف قرب اأوريا يزيد عما ي�ستطيع اأحد من 

اأحد �رشحًا جلندي عاثر احلظ  اأن ي�سيد  التقدير. ولي�ض مرجحًا  به  اأن يذهب  اأبناء زمانه 

ببنائه يف حلظة ندم حني تلقى ا�ست�سالم  اأمر  اإذا كان داود قد  اإال  اأهمية تذكر؛  وغري ذي 

العمونيني فوق ذلك املكان »حيث ترك خادمه اأوريا احلثي« ليواجه م�سريه التعي�ض.

.Guy Le Strange ترجمة (*)
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ال�سك؛  من  كثري  يعتورها  م�ساألة  م�سجداً  يوم  ذات  القرب  فوق  املقام  البناء  يكون  واأن 

ولكنه مع ذلك خرائب ت�ستدعي اأ�سد االهتمام ومرتوكة فوق جبل القلعة.
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الف�صل الثامن ع�رش

القلعــــة

يت�سم تل ]جبل[ القلعة بكونه مطرزاً بكتلة من االأحجار الواقعة على االأر�ض. واحلق 

اأن جزءاً ال باأ�ض به من اأ�سوار القلعة ما زال متما�سكًا، لكن املعابد والقلعة ومباين البلدة 

العلوية لي�ست كذلك، �سوى البناية االإ�سالمية التي يحيط بها قدر من اجلدل. 

يقع التل �سمال امل�رشح والنهر، واإىل الغرب منه هناك تل اآخر عليه اأ�سوار قدمية عديدة، 

وبع�ض االأحجار ال�سخمة التي حتيط باأ�رشحة تعود اإىل ما قبل التاريخ، وهناك واد ي�سق 

طريقه متلويًا بني التالل ويلتقي بواد اآخر يف منت�سف البلدة. وهناك طريق ي�سل اإىل ال�سلط، 

واآخر يتجه �رشقًا ماراً اإىل طرف اخلط احلديدي احلجازي، على بعد ثالثة اأميال، وي�ستمر 

اإما باجتاه طريق احلج القدمي اإىل ال�سمال، اأو مبا�رشة عرب ال�سحراء اإىل الب�رشة. وهناك خط 

اآخر وهو الطريق الروماين القدمي، ويوؤدي جنوبًا اإىل ح�سبون. 

مبا�رشة  حتته  وهناك  بعيد،  عري�ض  وا�سع  م�سهد  عن  التل  اأعلى  من  االإطاللة  تك�سف 

الوادي  فوق  وتنت�رش  تت�سع  والبلدة  اخل�رشاء،  �سفافه  بني  �رشيعًا  مي�سي  والنهر  االأطالل، 

بفراغ  يوحي  بعيد  يطل من  الذي  وامل�سهد  املقابل.  التل  اأ�سفل منحدر  ت�سعد  ثم  املنفتح 

ف�سيح، ويثري انطباعًا باأن ما يراه املرء �سحراء متموجة الرمال على قمة ه�سبة عالية. 

لي�ض من الي�سري اأن نعيد عقارب ال�ساعة اإىل الوراء نحواً من األف وخم�سمئة �سنة ونعود 

كانتا  ملا  م�سابه  �سكل  على  والقلعة  البلدة  تاأ�سي�ض  ونعيد  م�سى،  زمن  اإىل  والقلعة  بالبلدة 

عليه حينذاك. ومما يثري االأ�سجان يف النف�ض اأن يطوف املرء بني ركام االأحجار املتداعية، 

الق�سم االأمامي من  اأعمدة  الكبري؛ الأن  ينت�سب معبد هرياكلي�ض )هرقل(  اأين كان  ويرى 

املعبد الروماين ما تزال يف موا�سعها. وهناك بالقرب من ذلك املوقع ق�سم من البناء، وهو 

جزء من ال�سور بو�سعك اأن ترتقيه، فرتى م�سهداً ينبئك باأجماد ذلك املعبد؛ جذوع اأعمدة 

�سخمة، وقطعة كبرية من واجهة مثلثة، وتاج كورنثي ن�سفه مطمور، ومثل هذا يراه املرء 

حيثما اجته. دمار كريه رمبا �سببه الزالزل التي تعد �سائعة يف هذه البقعة من العامل، واالإهمال 
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واالنحالل الطبيعي، فاجتمعت هذه العنا�رش كلها كي جتعل ما كان يومًا عا�سمة زاهية 

خرابًا.

اإىل ال�سمال من احلد ال�سمايل لهذه اله�سبة ذات ال�سكل الغريب التي بنيت فوقها القلعة 

يقوم مبنى يوحي للمرء بجمال قدمي ]الق�رش االأموي[. والو�سول اإىل هذا املوقع مير بقو�ض 

عظيم مهدم، وفيما مت�سي يف طريقك فوق ركام من احلجارة ترى اأمامك قاعة �سخمة، ما 

يزال يقيها �سقف مقبب من اأحوال الطق�ض. وهناك يف هذه القاعة اأربع قبب ت�سفي عليها 

�سكاًل مت�سالبًا يف املظهر وح�سب؛ الأن احلجرات االأربع ت�سكل عند الزوايا مربعًا. اإنك 

لرتى حني يتاح لك الوقت اأن ت�ستوعب هذه املقدمات اأن اجلدران الداخلية لتلك القبب 

دائرية  فنية خ�سبية  لوحات  من  يتاألف  التزييني  والت�سكيل  يكون،  ما  اأجمل  على  نحتت 

اأقوا�ض �سغرية تربز من عمودين  موؤطرة مركبة على �رشيط زخريف اأفقي بارز، ي�ستند اإىل 

مزدوجني �سغريين، والت�سميمات امل�ستخدمة يف نقو�ض التماثيل احلجرية بالغة اجلمال، 

وكثرياً ما تكون دقيقة. وملا كانت االآراء تختلف يف اأمر هذا الق�رش فاالأجدر بنا اأن نتناولها 

بالدر�ض نظراً الأهمية املو�سوع. 

قال الكولونيل كوندر- بعد و�سف املبنى بالتف�سيل- يف كتابه م�سح �رشق فل�سطني »اإن 

باأقوا�ض �سخمة ذات فجوات ل�سبيه بتكوين  ترتيب اللوحات يف تن�سيقات خمتلفة حتيط 

ال�سا�سانية  احلقبة  اإىل  فريغ�سون  ال�سيد  ين�سبه  الذي  �ستي�سيفون،  جدران طاق ك�رشى يف 

زهاء العام 550 ميالدية. فتبدو اأقوا�ض طاق ك�رشى كاأنها حدوات احل�سان، بينما للوحات 

�سكل اأقوا�ض مقطعة مع اأعمدة مزدوجة كما يف عمان«.

الثاين  اإىل ك�رشى  امل�ستى  ق�رش  ن�سبة  يرتدد يف  الذي ال  فريغ�سون  املرحوم جيم�ض  اإن 

يحدثنا عن وجود بناء م�سابه له يف عمان، يعود اإىل الفرتة ال�سا�سانية؛ يقول: 

�سورة ]مقابل �ض 200 يف الن�ض االنكليزي[

02- Moden Mnsyea.indd   160 3/12/09   11:35:34 AM



161

بناء �سا�ساين، عمان

اأي�سًا- من ف�سحة مركزية مك�سوفة واأربعة  »يتاألف ق�رش ربة عمون- وهو يف موؤاب 

مداخل اأو اأجنحة عر�سية، واحد على كل وجه؛ واثنان من هذه االأجنحة تغطيهما قبب 

التزيني يف هذا  قبة حممولة على مثلثات ركنية. واأعمال  �سبه  اإهليليجية، واثنان تغطيهما 

اأو من  الت�سميم  القدر من غنى  لي�ض بذات  اإمنا  امل�ستى؛  ]ق�رش[  �سبيهة مبا جنده يف  الق�رش 

حيث التنفيذ«.

وهذا الو�سف يجعل من ال�سعب على املرء اأن يفرت�ض باأن الكاتب ذاته قد زار املوقع 

الذي يتحدث عنه باأقل من حر�سه املعتاد. 

Manuel d’art Musulman و�سفًا  ال�ساحرة  الدين يف درا�سته  لنا م. ح �سالح  ويقدم 

اأغنى من حيث التف�سيل، ولكن يجمل بنا قبل االقتطاف من ال�سفحة التي يكر�سها لهذا 

املعلم االإ�سالمي اأن نذكر اأنف�سنا بالنهج الذي �سار عليه االنتقال من الفن الكال�سيكي اإىل 

االإ�سالمي يف �سورية.

فلئن ا�سطبغت �سورية بالهيلينية. منذ االأيام االأوىل اإال اأنه ورد اإليها تاأثري فني اآخر من 

احل�سارة  اأن  الدين-  �سالح  ال�سيد  ي�سري  كما  نتذكر-  اأن  وعلينا  اأقدم،  اأزمنة  من  فار�ض 

تاأثرت باالأقوام التي منت بينها من  اأن هذه احل�سارة  االإ�سالمية لي�ست كلها عربية؛ ذلك 

االإغريق والفر�ض، وال�سوريني، وامل�رشيني واالإ�سبان، والهنود؛ فقد تلقت من كل بلد اأثراً 

خمتلفًا، ويف كل بلد على املرء اأن يدر�ض التطور الذي حتقق له يف الفن عند تقومي مدر�سة 

العمارة العظيمة التي ن�ساأت بعد �سعود االإ�سالم.
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اآثار  النبطية، كما راأينا يف  اإننا ال نحيط ب�سيء عن احل�سارات العربية االأ�سبق با�ستثناء 

عملهم يف حوران، التي ال اأظن اأن ال�سيد �سالح الدين قد جاء على ذكرها؛ فعمارة احل�رش 

يف اليمن اأو يف مملكتي غ�سان واحلرية قد تال�ست متامًا، ولكن مو�سع احلرية على كل حال 

كان بني النهرين، ومن هنا كان ا�ستلهام الفن ال�سا�ساين، وكانت تلك طبعًا جمرد مدر�سة من 

الفن ال�سا�ساين الذي تطور يف ظل ملوك فار�ض ال�سا�سانيني. وقد قيل اإنه رمبا كانت اأعداد 

احلجاج اإىل مكة �سنويًا �سببًا قويًا يف طرح اأفكار جديدة على النا�ض من بقاع عديدة كثرية 

من العامل، جامعهم معًا املعتقد الذي وحدهم. وكان كثريون من هوؤالء احلجاج حرفيني 

اأو  اأ�ساليب  فقراء، وحتتم عليهم ك�سب بع�ض املال ليكملوا رحلة احلج، ولعلهم عر�سوا 

ت�سميمات جديدة على اأولئك الذين كانوا يلتقونهم، اأو يف املحطات املعدة لهم للتوقف 

عندها يف نقاط خمتلفة من الطريق الطويل.

ويبدو اأن اأقدم اأعمال التزيينات رمبا ا�ستلهم من اأعمال املزخرفني وال�ساغة ومعلمي فن 

الف�سيف�ساء، وكانت ت�سميماتهم الدقيقة امل�سغولة بالقرميد ورمبا القا�ساين الذي ا�ستهرت 

به فار�ض. وكانت تنفذ هذه الت�سميمات الزخرفية يف �سورية يف احلجر؛ الأن احلجر- ولي�ض 

القا�ساين- املادة التي األفوا التعامل معها. كذلك فاإن اأعمال نق�ض املالط و�سبه التي اأخذت 

عن الفر�ض ُنقلت عن املطرزات، و�سارت الف�سيف�ساء ن�سخة عن اأقطان اأ�سفهان امللونة، 

وهكذا �سار اأحد الفنون يفيد االآخر.

عنها  يتخلى  اأن  دون  من  البيزنطية  العمارة  االإ�سالمية  العمارة  اأ�سلوب  جتاوز  ولقد 

كليًا، �ساأنه يف ذلك �ساأن االأ�سلوب البيزنطي حني جتاوز االأ�سلوب الكال�سيكي االإغريقي 

الروماين، ومن ال�سائع اأن البيزنطي انحطاط لالإغريقي؛ ولكنه التطوير ال�سوري لالأ�سلوب 

االأ�سد �رشامة ب�سماته اخلا�سة، مما جعله يف النتيجة �سائعًا يف البلدان التي ازدهر فيها اأ�سا�سًا، 

وكان يف حد ذاته بديعًا جمياًل فائق اجلمال. 

التي ظلت قرونًا  النهرين،  ما بني  االأثر اال�سوري والكلداين وا�سحًا يف بالد  ويظهر 

عديدة حتت حكم هذه االإمرباطورية اأو تلك اللتني كانتا حتيطان بها. ولقد جاءت القبب 

ال�سغرية من هذا امل�سدر، ثم انتقلت اإىل بالد فار�ض لتظهر يف الفن ال�سا�ساين من جديد؛ فمن 
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بالد الكلدان واآ�سور لدينا طريقة اإك�ساء اجلدار باخلزف املطلي بامليناء اأو املعدن ]القا�ساين[ 

التي كثرياً ما ُت�ساهد يف فار�ض وبالد ما بني النهرين. واأف�سل معلم خلفه ال�سا�سانيون ق�رش 

�ستي�سفون تخت ك�رشى، الذي ي�سابهه بناء عمان يف بع�ض الوجوه. 

لقد قدم ال�سا�سانيون للعرب مناذج الأعمالهم املائية الهيدروليكية، التي نفذت مب�ساعدة 

ال�سجناء الرومان الذين اأدوا وظيفة العمال. كما امتد اأثر الفن ال�سا�ساين الذي تال فن بالد 

ما بني النهرين، و�سمل ال�رشق كله قبل االإ�سالم. وكان �سمة هذا الفن ال�سقف املقبب والقو�ض 

العري�ض واأ�سغال املالط التزييني اإن مقطوعًا اأو م�سبوبًا، واجلدران من قطع القا�ساين املطلي 

والك�سوة اخلارجية باملعدن. 

ومما يلفت النظر اأن جند يف عمان عدة مبان اإ�سالمية ممتازة، واإحدى هذه املباين اجلامع 

الذي ذكره املقد�سي وو�سف الكولونيل كوندر اأطالله ب�سيء من التف�سيل.

وهاكم ما قاله ال�سيد �سالح الدين عن ق�رش عمان: 

االأدعى  النماذج  اأحد  امل�ستى  يف  الذي  الق�رش  من  اأكرث  عمان  يف  الق�رش  يكون  »رمبا 

لالهتمام بني مناذج الفن االإ�سالمي، ولعل االأدعى باملرء اأن ين�سب هذا النموذج اإىل بداية 

الهجرة؛ الأن لالأقوا�ض انحناءة تذكر مب�سجد ابن طنون ]ابن طولون؛ ولعله ت�سحيف[ يف 

القاعدة  وعقود  تدعمها  التي  املندجمة  االأعمدة  االأقوا�ض  منطلق  كان  اإذا  ولكن  القاهرة. 

تذكر املرء باأي حال بايوان ك�رشى؛ فاإن تخطيط القو�ض �سبه الدائري على الطرف االأي�رش 

للمقطع هو بالتاأكيد طراز اإغريقي – �سوري«.

»لقد �سنف هذا البناء على اأنه من القرن الثاين ع�رش؛ اإمنا لي�ض هناك يف اأعمال التزيني 

يف القرنني الثاين ع�رش والثالث ع�رش ما ي�سبه هذا، وال املحراب ال�سغري يف القبة اخل�سبية 

ابن قالون  اأو حمراب م�سجد  االأق�سى،  امل�سجد  التي يف حمراب  ال�سخرة، وتلك  قبة  يف 

)1279-1290( مبعتزالته الثالثة، حيث ن�سادف اأعمدة مزدوجة �سغرية. وتبدو االأعمدة 

ولكن  �ست�سيفون.  االأعمدة يف  من  م�ستلهمة  هي  وكاأمنا  تيجان  دون  من  التي  عمان  يف 

اأعمال التزيني ال ت�سبه املنحوتات التي على �سكل �سمعدانات يف تختي ب�ستان؛ فاحلق اأنه 

يغلب على معاجلتها االأ�سلوب العربي. واإذا و�سعنا يف احل�سبان احللية ال�سبيهة باالأ�سنان يف 
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تنفيذ قو�ض العقد واالأعمدة بال تيجان واملظهر املتهاوي يف احلجر؛ فاإين اأظن اأنه ي�ساهي 

جامع ]ابن[ طولون، واأن م�سممه مهند�ض من بالد ما بني النهرين.« 

واإذا كان عروج حممد ]�سلى اهلل عليه و�سلم[ يف يوليو/متوز 662 م فاإن هذا البناء امللفت 

لالنتباه يجب اأن يعود حتمًا اإىل القرن ال�سابع. والت�سابه مع اجلدران اخلارجية لقبة ال�سخرة 

الذي ذكره الكولونيل كوندر ال ي�ستحق التنويه؛ الأن هاتيك اجلدران بنيت اأ�ساًل يف عهد 

اخلليفة عبد امللك بن مروان يف العام 691 م، لكنها انهارت يف زلزال وقع عام 1016، ثم 

كان جتديدها يف العام 1022 على يد اخلليفة احلاكم ]باأمر اهلل[. ويبدو اأن اجلدران القائمة 

القرن  يف  ال�سخرة  قبة  جتديد  توىل  الذي  ]القانوين[  �سليمان  ]ال�سلطان[  عمل  من  االآن 

ال�ساد�ض ع�رش، واإذا خلفنا هذه االأثر من الفن االإ�سالمي �سار بو�سعنا اأن نبذل جهداً اآخر 

لر�سم �سورة قلعة بطليمو�ض فيالدلفو�ض. 

لقد �سيدت هذه القلعة على ثالث م�ساطب مرتامية االأطراف متتد- اإن كثرياً واإن قلياًل- 

�رشقًا وغربًا، وامل�سطبة االأعلى واالأكرث توجهًا ناحية الغرب. يبلغ طولها األف ومئتي قدم 

طولها  ويبلغ  قدمًا،  ثالثني  من  نحواً  االأوىل  عن  الثانية  وتنخف�ض  قدم.  �ستمئة  وعر�سها 

اإىل  األف قدم وعر�سها ثالثمئة قدم. وهناك بوابة ثالثية تقود من اإحدى هذه امل�ساطب 

االأخرى، ويبدو اأنها على م�ستوى امل�سطبة االأوىل، والتي تنحدر اإىل امل�سطبة الثالثة التي 

يبلغ طولها األف قدم وما بني مئتي قدم وثالثمئة عر�سًا. وهناك خندق عند �سطح امل�سطبة 

ال�سفلية. 

تبلغ امل�ساحة امل�سيجة الكلية قرابة ت�سعة وع�رشين فدانًا، وقد اأُقيم عليها معبدان والقلعة 

امل�ساطب.  تقوم على  الرئي�سة  االأبنية  والتح�سينات، وكانت  العليا  البلدة  اأبنية  ثم  ذاتها، 

اأما �سور القلعة اجلنوبي فما زال قائمًا، ويتاألف من كتل �سخمة من احلجر غري املنحوت. 

وهناك بوابة ذات لوح جمنح ونتوء العتبة ب�سيط، ولعلها بيزنطية، وتعود اإىل ما بني القرنني 

الرابع واخلام�ض. 

واأف�سل ال�رشوح املحفوظة من الفرتة اليونانية - الرومانية اأو البيزنطية بعد امل�رشح هي 

االأ�رشحة التي ميكن م�سادفتها يف املنطقة املحيطة، ومن ذلك قرب ال�سلطان عند
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�سورة ]مقابل �ض 204 يف الن�ض االنكليزي[

داخل البناء ال�سا�ساين، عمان

ال�سخرة يف مدخل الوادي. وقد و�سف املو�سع باأنه مكان ل�سبعة اأ�رشحة مل يكت�سف 

منها �سوى �رشيحني. وهناك جدار مزين ب�سف ب�سيط من الطوب، يربز منه نفق مقو�ض 

مقنطر. وفوق هذا املعلم فجوة يف اجلدار لت�سم متثااًل و»�سقفًا م�ستديراً اأو �سبه مقبب«. 

وثمة قرب اآخر ذو اأهمية، وذلكم هو القرب الغربي، وهو بناء مربع من احلجر ذو جدران 

فل�سطني.  �رشق  م�سح  كتاب  يف  بالتف�سيل  مو�سوف  القرب  وهذا  اأقدام،  خم�ض  ب�سماكة 

وقد اقتطفت ب�سعة �سطور الأنها ت�ساعد على تف�سري اأحد هذين القربين اللذين اأتيحت يل 

فر�سة تفح�سهما: »ت�سبه اأعمال البناء كل اأعمال البناء االأخرى التي ترجع اإىل هذا التاريخ 

يف عمان، حيث احلجارة اأح�سن و�سعها، وتتاألف من اأحجار مربعة متوازنة غري منحوتة 

وبطن القو�ض يف اجلدار اجلنوبي يحتوي على نافذة زهرية وخزنة، مثل التي يف �سقف بع�ض 

البازيليكات الرومانية«.

»بيد اأن اأكرث معامل البناء التي تدعو اإىل العجب ت�سميم القبة؛ ذلك اأن ثالثة اأرباع احللقة 

ظاهرة للعيان واملدماكني االأدنى مهمالن. وهذه ال تربز عن مثلثات ركنية، واإمنا عن زوايا 

عقد كبرية بارزة الداخل، ووجوهها مقطوعة ح�سب القو�ض املطلوب«.

كان ق�رش النويج�ض- ق�رش االأمراء الذي زرناه، عر�سًا من دون تدبري، حني قيل لنا اإن 
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ثمة مبنى ي�سميه االأهايل »معبد بعل ال�سغري«- مكانًا جديراً بالزيارة، لكونه مدفنًا اآخر من 

املدافن اليونانية ويرجع عهده اإىل القرن الثاين امليالدي. 

فعلى بعد نحو �ستة اأميال من عمان ويف و�سط حقل للذرة ثمة بناء مربع يجتذب النظر، 

وهذا البناء ينفرد مبوقعه الذي ال ي�ساركه فيه بناء اآخر، وال �سيء اآخر �سوى نباتات الذرة 

تتمايل مع الريح يف كل مكان، على م�سافة ق�سرية من الطريق الذي كان يدعى الطريق 

الروماين. والبناء املربع غني بلون احلجر وله �سقف مقبب، وثمة عمود فوقه يحمل بقايا 

مزهرية. وهذا االإناء املك�سور الذي ي�ستند اإىل قاعدة مربعة ]لعمود اأو متثال[ ما اأك�سب 

اإهليليجية، وي�سم  املقربة ا�سم »معبد بعل ال�سغري«. والقبة ذاتها تنبثق عن مثلثات ركنية 

تيجان  وذات  الزوايا  ت�سند  ع�سادات  اخلارجي  وللجدار  لالأ�رشحة.  حجرات  املكان 

اأيونية، ولواجهة البناء اإفريز مقنطر، ويف اأحد املوا�سع ثمة اإفريز يحمل منحوتات ت�سور 

حيوانات ونباتات. ويذهب ال�سيد اأرن�ست ريت�سموند اإىل اأنه رمبا كان ق�رش النويج�ض غرفة 

للحر�ض الرومان ومل يكن قرباً؛ ولكن هذا املكان على كل حال م�سهد �سديد الوقع يف النف�ض 

يف مكان مقفر.
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الف�صل التا�صع ع�رش

بطليمو�س فيالدلفو�س الثاين وامل�رشح اليوناين

كان موؤ�س�ض فيالدلفيا بطليمو�ض الثاين- يف بع�ض االأوجه- رجاًل فذاً، كما كان بالغ 

الرثاء، وال ي�سن بتقدمي اأي �سيء يحقق رغباته، وكانت هوايته الرئي�سة جمع املخطوطات، 

اأن يجمع لديه »الكتب التي على االأر�ض امل�سكونة  ومطمحه ح�سبما اأخربنا يو�سيفو�ض 

كلها«. وكان ي�ساعده يف هذا اجلهد احلميد اأح�سن امل�ساعدة قيم املكتبة دميرتيو�ض الذي 

اأ�سار عليه ذات مرة برتجمة كتب ال�رشائع اليهودية كلها عن اللغة املو�سوعة بها. وكان 

امللك قد �ساأله يومئذ كم من ع�رشات اآالف الكتب لديه يف املكتبة؛ فاأجاب القيم اإن املكتبة 

اأنه �سيكون لديه عما  ت�سم على الرفوف يومئذ ع�رشين �سعف الع�رشة اآالف، وا�ستدرك 

قريب خم�سني �سعف الع�رشة اآالف. ولقد كانت هذه االإجابة مدعاة ل�رشور امللك الذي 

ين�سد الكم والكيف معًا، فوافق على ترجمة كتب ال�رشائع اليهودية ليزيد من عدد الكتب 

التي لديه.

حمدثوه  علم  التي  ال�رشائع  درا�سة  املنا�سب  من  لي�ض  اإنه  يومذاك  لبطليمو�ض  قيل  وقد 

يعبدونه،  اأي�سًا  الذي كانوا هم  الرب  اأنزلها،  ذاته  االإله  اأن  االإغريق »بو�سائلهم اخلا�سة« 

واإن كانوا يدعونه زيو�ض؛ الأن هناك اأعداداً غفرية من اليهود ما زالوا يف االأ�رش يف م�رش. 

ف�ساأل امللك بوجه م�رشق بهيج كم هو عدد الذين يف االأ�رش، فلما �سمع اأن عددهم »يزيد 

قلياًل عن ع�رشة اأ�سعاف الع�رشة اآالف« اأ�سدر مر�سومًا باإطالقهم، ودفع فديتهم الآ�رشيهم 

من ماله اخلا�ض. وهكذا حترر مئة وع�رشون األفًا من اليهود واأعيدوا اإىل مرابعهم، وكانوا 

قد اأ�رشوا على يد بطليمو�ض االأول و�سواه. وقد يبدو هذا الرقم �رشبًا من املبالغة؛ غري اأنه 

يتفق واالأرقام التي ترد يف غري هذا امل�سدر. 

ولقد �رشع دميرتيو�ض عندئذ بو�سع مذكرة طويلة يورد فيها الفوائد املرتتبة على هذه 

الواقعة، وعر�ض ما ينبغي اأن يكون عليه الكتاب الذي �سوف يوجهه امللك اإىل الكاهن 

االأعظم لليهود، فمهره بطليمو�ض بتوقيعه واأر�سل اإىل الكاهن االأعظم مرفقًا باأروع الهدايا، 
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ومنها كميات من املجوهرات ومذبح من الذهب. وقد �رش الكاهن االأعظم اأميا �رشور اإذ 

علم اأنه �سوف يطلق �رشاح هذا العدد الغفري من اليهود، كما �رش مبثل هذه الهدايا على هذا 

منا�سب، ووجه من كان  برد  باملقابل  لليهود  االأعظم  الكاهن  املتوقع، وبعث  النحو غري 

عليهم النهو�ض باأعمال الرتجمة - وكانوا �ستة من احلكماء من كل قبيلة، وجميعهم من 

ال�سليعني يف ال�رشيعة – ح�سب طلب بطليمو�ض. 

ا�ستقبلهم امللك واأقام  العلم هوؤالء وحطوا رحالهم يف االإ�سكندرية  وملا و�سل رجال 

القرابني  تقدمي  ومنع  املقد�ض  املنادي  اأبعد  بطليمو�ض  اإن  بل  بنف�سه؛  ح�رشها  وليمة  لهم 

ملا  اليعازر  امتثل  ال�سكر. ولقد  يتلو كلمات  اأن  اليعازر  اإىل  الطلب  املعتادة، واقت�رش على 

طلبه امللك مباركًا امللك الكرمي، وترقرقت عينا بطليمو�ض بالدموع و�سط ت�سفيق �سيوفه 

واحلا�سية. ولقد اأجنز اليهود الرتجمة، واأعيدوا من حيث اأتوا حمملني بالهدايا، ُخ�ض منها 

ة ذات قوائم ذهبية وديباج منا�سب، �سوى احللل والثياب الفاخرة، وتاج  اليعازر بع�رشة اأ�رشِّ

واأقم�سة و�سحون، وكي�سني من الذهب خلدمة االإله. 

ومل يقت�رش بطليمو�ض يف عمله هذا على اإغناء مكتبته من الكتب فح�سب؛ بل لقد اأم�سى 

بعدئذ اثنتي ع�رشة ليلة متتالية يف مناق�سة الكتب اليهودية مع �سيوفه، ولعل عقله الوا�سع 

املدن  على  ا�ستولوا  حني  اليهود  عند  جتلى  الذي  التع�سب  مع  يتناق�سان  كانا  احلر  واأفقه 

االإغريقية. وما ذلك اإال �ساهد اآخر على روح امل�ساملة التي حملته على قبول زواج ابنته من 

عدوه اللدود اأنطيوخ�ض الثاين، وما متخ�ض عن هذا الزواج من نتائج تعي�سة.

�سورة ]مقابل �ض210 يف الن�ض االنكليزي[

مق�سورة االإمرباطور، م�رشح عمان
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هناك ق�سة تروى عن بطليمو�ض الثالث ال اأنقطع عن التفكري باأن بطلها والده املغامر، 

من  ن�سخًا  اأثينا  من  ا�ستعار  الثالث  بطليمو�ض  رمبا  اأو  الثاين  بطليمو�ض  اأن  ذلك  وتف�سيل 

م�رشحيات ا�سخيلو�ض و�سفوكلي�ض ويوريبيد�ض باأمر من احلكومة، وكانت ن�سخًا موثوقة 

كانوا  اإذ  االأ�سلية؛  املخطوطة  جتاه  امل�رشحيون  �سلكه  الذي  النهج  ب�سبب  عدت �رشورية 

ينتزعون منها املقاطع، ثم ي�سعون بداًل منها مقاطع اأخرى ح�سبما يالئم ذوقهم. وكان 

اأن يرتك مبلغ خم�سة ع�رش تالن على �سبيل ال�سمان، وقد تخلى عن هذا  على بطليمو�ض 

الن�ض الذي  اأر�سل ن�سخة طبق االأ�سل عن  اأر�سلت له؛ بل  التي  الن�سخة  املبلغ الأنه مل يعد 

اأر�سل له. وال ريب باأن تلك كانت فعلة فيالدلفو�ض، والبد اأنه �رُشَّ كذلك باأن اأ�سافها اإىل 

ع�رشات اآالف الكتب التي يف مكتبته باالإ�سكندرية. 

ولئن كان امل�رشح يف عمان قد بني اقتداء بالطراز الروماين؛ فالوا�سح اأن امل�رشح اليوناين 

قد مت حفر يف ال�سخر باأمر من ملك م�رش املقدوين املتاأثر اأ�سد التاأثر بالثقافة الهيلينية. 

التالل،  اأحد  جتويف  يف  اكت�سفت  قد  االأوىل  اليونانية  امل�سارح  كانت  بدء  ذي  بادئ 

وكانت قد بنيت اأ�ساًل مب�ساحة م�ستديرة يف الو�سط لرق�ض الراق�سني. وفيها كانت جتري 

الطقو�ض اخلا�سة بعبادة االإله ديوني�سو�ض يف موا�سم اأعياده، اإذ كان املن�سدون )الكور�ض( 

وي�سمى  الفراغ،  هذا  و�سط  يف  و�سعه  على  القوم  ثابر  الذي  املذبح  حول  يرق�سون 

االأورك�سرتا ]�ساحة دائرية اأمام من�سة العر�ض كانت خا�سة بجوقة املن�سدين )الكور�ض( 

درامية  اأكرث  طابعًا  االحتفال  اتخاذ  من  طويل  عهد  بعد  حتى  االإغريقي[،  امل�رشح  يف 

بال�رشورة، ومع تطور الفكرة الدرامية �سار اأحد املمثلني يلقي الن�ض من املذبح، واأحيانًا 

فوق طاولة للذبيحة اإىل جانبه، ويتبادل حديثًا مع املن�سدين. وكان هذا املمثل يرتدي رداء 

طوياًل مميزاً، وينتعل حذاء عايل الكعبني، وي�سع االأقنعة التقليدية التي كان يبدلها بح�سب 

طبيعة ال�سخ�سية التي يتقم�سها. 

ولقد تال�ست االأورك�سرتا ليحل املن�سدون حملها، ثم مع مرور الوقت تخلى اليونانيون 

مرور  ومع  للممثلني.  و�سيقة  عالية  من�سة  مكانها  وو�سعوا  االأورك�سرتا،  من  ق�سم  عن 

الزمن كذلك اأ�سبح الركن اأو اخليمة التي يلجاأ اإليها املمثلون عند تغيري األب�ستهم اأو اأقنعتهم 
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مبنى كالذي نراه يف عمان اليوم، على ب�سع خطوات عن امل�رشح، ويت�سل به ب�سف من 

االأعمدة. 

اخللفي،  القما�ض  مبعنى  اخليمة  من  ا�ستقت  التي   ،)skene( كلمة  ا�ستخدمت  ولقد 

ون�ستخدمها  االآن،  نحفظها حتى  زلنا  ما  كلمة  اأخرى، وهي  معان  بني  احلركة  وم�سهد 

يف ا�ستقاقات اأخرى. ولكن اليونانيني على الرغم من التطور ظلوا ملتزمني بالب�ساطة يف 

الواجهة  النهاية على خطوط تلك  عمارتهم والتفا�سيل، وظلت م�سارحهم حتافظ حتى 

اخل�سبية التي حلت يف البداية حمل اأربا�ض معبد االإله.

اأن ن�ستعيد يف ذاكرتنا تلك  اإثقااًل-  اأنه من ال�رشوري- واإن كان يف ذلك  لنا  ويلوح 

امل�رشحيات االإغريقية االأوىل لن�سلط على م�رشح عمان ال�سوء املنا�سب. 

ويجري  واخل�سوبة،  اخلمر  اإله  بديوني�سو�ض  احتفاء  تقام  خمتلفة  احتفاالت  ثمة  كان 

اأهمها يف الربيع حني تزدحم اأثينا بالغرباء الوافدين كما باأبنائها على حد �سواء، ويتوافد 

ال�سفقات  عقد  ين�سدون  الذين  واأولئك  الهيلينية،  والدول  االأجنبية  القوى  �سفراء  اإليها 

التجارية، فيجدون اأنف�سهم جمتمعني يف املدينة. ويف تلك الفرتة تقام املباريات الكربى يف 

ما كان ي�سمى مدينة ديوني�سيا. وكانت تلك مباريات الرتاجيديني، كما كان للكوميديني 

مبارياتهم التي جتري يف ال�ستاء يف مهرجان لينايا الذي يت�سم باأنه اأكرث هدوءاً.

اإليها  التي تنتمي  الفئة ذاتها  اأن امل�رشحيات الكوميدية مل تكن تعد من  وجدير بالذكر 

الرتاجيديات )املاآ�سي(، ومل يكن املجد الذي حتاط به يف لينايا ليقارن بتاج الغار الذي يقدم 

يف مدينة ديوني�سيا. وكانت ال�سنوات ما بني 449 ق.م حني ورد اأول ذكر ملاأ�ساة من و�سع 

االإغريقي،  للم�رشح  الذهبي  الع�رش  تعد   405 العام  �سفوكلي�ض يف  موت  ا�سخيلو�ض حتى 

التي كانت تقام كل  حني قدم �سعراء خالدون ثالث ماآ�سي وم�رشحية �ساخرة يف املباراة 

عام. ولطاملا كانت ال�سورة تتكرر يف تلك املنا�سبات؛ اإذ ميتلئ امل�رشح العظيم بامل�ساهدين 

وهم  األفًا،  وع�رشين  متفرج  األف  ع�رش  ثمانية  بني  ما  يومئذ  عددهم  ليبلغ  حتى  املتلهفني 

كان  اأنه  والبد  مت�سلة،  اأيام  �ستة  امتداد  على  الغروب  حتى  ال�رشوق  من  هناك  جال�سون 

م�سهداً رائعًا.

02- Moden Mnsyea.indd   170 3/12/09   11:35:34 AM



171

باأن  العامل، وال ريب  باأنه االأكرث ح�سا�سية وتذوقًا يف  وكان جمهور االأثينيني يو�سف 

امل�رشحيات  �سماع  فر�سة  من  ويفيدون  اهتمام،  اأعظم  م�رشحهم  يولون  كانوا  االأثينيني 

اجلديدة يف املباريات اأ�سد اإفادة، فمنذ اللحظة االأوىل من بدء املهرجان يف ال�سباح الباكر 

اإثارة عظيمة بروؤية اجلرار تفتح واأ�سماء ال�سعراء - كتاب امل�رشحيات الفائزين  حتى اآخر 

- تتلى اأمام اجلمهور الكبري ال�سغوف، الذي ي�ستمر متابعًا احلدث باهتمام عميق. واحلق 

اأنه ما كان لهم اأن ي�سرتيحوا يف جلو�سهم على مقاعد احلجر من دون م�سند ي�ستندون اإليه، 

االإ�سباين يف  باجلمهور  يذكر  ما  فوقها وهذا  ليجل�سوا  بو�سائد  ياأتي  بع�سهم  ولذلك كان 

حلقة م�سارعة الثريان، واإن كانت معاناتهم اأق�رش كثرياً من ح�سور املهرجان. 

كان املهرجان الثالث الذي ُت�سمع فيه امل�رشحيات مهرجان ديوني�سيا الريف، ويعقد يف 

بع�ض اأطراف الريف؛ فكانت تقراأ يف تلك التجمعات امل�رشحيات القدمية، وبالتاأكيد تخلو 

هذه املنا�سبة من امل�سابقات. واأح�سب اأن مهرجان ديوني�سيا الريفي من الطبيعة والعرو�ض 

التي  ال�سهرية  االإغريقية  املاآ�سي  بع�ض  توؤدى  اإذ  فيالدلفيا؛  التي يف م�رشح  ذاتها  امل�رشحية 

�سمعها اجلمهور اأول مرة يف مدينة ديوني�سيا يف اأثينا. 

كان امل�رشح يف بالد االإغريق �رشورة، وي�سكل جزءاً من احلياة الدينية والعامة؛ لكن 

الرومان مل يكنوا للفن الدرامي اخلال�ض هذا احلب ذاته، وال خاطبهم امل�رشح على ذلك 

النحو ذاته قط. وما كان يطيب لهم حقًا ذلك امل�رشح املك�سوف الوا�سع حيث ي�ستطيعون 

التي تدور بني  اأو تلك  الدامية بني ب�رش ووحو�ض �سارية  التحديق يف مباريات امل�سارعة 

تنا�سب  التي  احلربية  والرق�سات  االإميائي  امل�رشح  يوؤثرون  التمثيل فكانوا  اأما يف  الرجال. 

اأنهم رغم ما لديهم من  اإال  اأ�سيلة ما.  املاآ�سي القدمية، وتعر�ض العواقب الوخيمة خلطيئة 

ذكاء عملي مل يجنحوا طبعًا اإىل اإحداث ثورة يف اآلية امل�رشح، كما اأن بالد االإغريق حملت 

االأفكار اجلديدة اإىل حد معني ومل مت�ض بها اأبعد من ذلك.

املثرية  املعلومات  من  كبري  قدر  على   A.E.Haigh لـ   »Atic Theatre« كتاب  يحتوي 

نظراً  هنا  عر�سها  ميكن  ال  ولكن  الرومان،  بها  جاء  التي  التح�سينات  حول  لالهتمام 

اأقل  لطبيعتها الفنية املغرقة، وقد �سار امل�رشح يتعدى �سيئًا ف�سيئًا على االأورك�سرتا و�سار 
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ارتفاعًا، وانحدرت اأهمية الكور�ض و�سار املمثلون اأكرث بروزاً. وجدير باالإ�سارة اأن لدى 

فرتوفيو�ض كثرياً من التفا�سيل املثرية لالهتمام التي تبني لنا االأثر الكبري للتو�سع يف اإعادة 

تنظيم بنية من�سة امل�رشح اأيام نريون الذي كان يهوى امل�رشح. وكان ملن�سة العر�ض يومئذ 

واجهة متقنة العمارة، فكانت لها اأعمدة منت�سبة خلف من�سة العر�ض واملحمول )الق�سم 

العلوي املحمول على االأعمدة، وموؤلف من اجلبهة والطنف واالإفريز وال�ساكف(؛ وقد 

طورت احليل امليكانيكية وحدثت. 

والواقع اأن تاريخ تاأ�سي�ض فيالدلفيا وبناء امل�رشح يعودان كما هو مرجح اإىل االأيام التي 

اأ�سعل فيها نريون النار بروما )اإن �سح هذا الزعم(، ملجرد نيل متعة اإعادة بنائها من جديد، 

وهذا اأمر يزيد على ثالثمئة عام. والبد اأن امل�رشح كان هيليني الطابع متامًا يف اأيامه االأوىل؛ 

بل لي�ض ثمة اإال احتمال �سئيل اأن ترد التجديدات من روما حتى عهد بومبي عام 63 ق.م. 

اإن  اأن تكون هذه البدع قد وردت يف تلك االأيام؛ فلطاملا كان يقال  ومن امل�ستبعد جداً 

امل�سارح يف اآ�سيا ال�سغرى ال ُتظهر من التاأثري الروماين اإال القليل، والكثري منها ظل حمافظًا 

على طابعه االإغريقي البدائي.

ومن الوا�سح اأن ثمة م�رشحًا اأقيم يف عمان مقابل االأورك�سرتا، وكان االأوديون )امل�رشح 

بنائه ذهنيًا،  اإعادة  االإغريقي املعد للمو�سيقى( وهو االآن حافل باخلراب وي�سعب ت�سور 

باأن يكون م�رشحًا �سغرياً حديث الطراز متامًا يت�سع الأربعمئة م�ساهد. ويف هذه امل�سارح 

ال�سغرية عادة هناك ما ينبغي اأن ن�سميه »تدريبات«، ولكن ما هو يف الواقع اأكرث من ذلك؛ 

الرق�سات،  وم�سممو  وممثلوهم  فيها  للتناف�ض  قدموا  الذين  ال�سعراء  فيها  يجتمع  حيث 

واملواطن الغني الذي كان عليه اأن يدفع املال لقاء اأداء م�رشحياته. وكان ذلك عر�سًا عظيم 

البهاء بكامل املالب�ض، وال ريب باأن رواد امل�سارح كانوا جميعهم متلهفني ملد يد العون يف 

هذا االأمر، وكانت تعقد يومئذ م�سابقات عزف مقطوعات املو�سيقيني وعرو�ض عزف 

القيثارات. 

ووا�سح متامًا اأن اليونانيني كانوا حتى عهد نريون املتاأخر جداً متفوقني يف امل�رشح؛ فقد 

ذهب ذلك الفاين اخلارق، اأي االإمرباطور نريون- الذي كان يظن باأنه كان متفوقًا بو�سفه 
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مغنيًا وقائداً لعربة حربية- اإىل املدن االإغريقية يف العام 67 م، وخا�ض كل املباريات، وفاز 

بالتاج فيها جميعًا، الأ�سباب ال تخفى على القارئ. وجلي اأنه كان يتطلع اإىل اأثينا لكونها 

قبلة امل�رشح، وقد عاد يومئذ منت�سيًا اأ�سد الن�سوة. وحري باملرء اأن يتذكر اآخر اأقواله حني 

اأقدم على االنتحار، يف العام التايل: »اأي فنان يفَّ �ساع!« 

اأما بطليمو�ض فيالدلفو�ض فلم يكن ماأفونًا من هذا القبيل، ولعله كان من دون نريون 

�سهرة ب�سغفه بامل�رشحيات على خ�سبة امل�رشح و�سواها، ولكن يبدو اأنه لي�ض من قبيل املبالغة 

قد  الدراميني  ال�سعراء  م�رشحيات  على  �سطا  الذي  هذا  الكتب  حمب  اإن  القول  ال�سديدة 

اعتنى مب�رشحه يف فيالدلفيا؛ بل لعله ح�رش بع�ض املنا�سبات العظيمة هناك. و�سواء كانت 

مق�سورة االإمرباطور قد اأ�سيفت يف تاريخ متاأخر وهو يبدو مرجحًا، اأم اأنها جزء من البناء 

االأ�سلي؛ فاالأمر مرتوك لالأثريني. ولكنها رومانية الطابع قطعًا. 

ويود املرء لو يعلم اأي م�رشحيات كانت توؤدى هناك، وما اآل اإليه امل�رشح بعد �سقوط 

كان  هل  املثال  �سبيل  على  الذهن  تراود  التي  االأ�سئلة  ومن  الرومانية.  اليونانية-  ال�سلطة 

امل�سلمون الذين يبدو اأنهم اأقاموا يف تلك الربوع ردحًا طوياًل من الزمن قد ا�ستخدموه يف 

اأغرا�سهم و�سوؤونهم. اأم اأهملوا اأمره؛ ولكن رمبا كان احلجاج املتعبون يلجوؤون اإىل ذلك 

القرب من طريق احلج،  الأنه �سديد  اإىل مكة، نظراً  للراحة وهم يف طريقهم  املكان طلبًا 

فلرمبا كانوا يطلبون الراحة عنده؛ بل يهجعون اإليه للنوم يف مق�سوراته الوا�سعة البعيدة عن 

ممراته الرئي�سة، التي �سارت االأح�سنة العربية ت�سري فيها االآن جيئة وذهابًا. واحلق اأن اإحدى 

االأ�رش ال�رشك�سية قد اتخذت من مق�سورة امللك م�سكنًا لها حني وردت اإىل عمان، بيد اأن 

املق�سورة حتولت االآن اإىل اإ�سطبالت للخيول العربية. 

وها نحن مرة اأخرى يف موقع مدينة من�سية لي�ض فيها من معامل تدل عليها �سوى هذا 

امل�رشح وب�سعة اأعمدة، فلقد �سعدت اإمرباطوريات وانهارت، ودارت معارك كان فيها 

املنت�رش طرف واحد ثم اأ�سبح الن�رش لطرف اآخر. ولقد �سقطت االإمرباطورية اليونانية ثم 

الرومانية والفار�سية، وانحدرت احل�سارة العربية العظيمة التي اأ�ساءت الع�سور املظلمة، 

اأمنت واأ�سلب. وقامت عمان  اأ�س�ض  اأن تكون يف طريق االإحياء االآن على  ناأمل  واإن كنا 
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العا�سمة اجلديدة لدولة جديدة من رماد ربة عمون وفيالدلفيا. وجاء ن�سف �سكان هذه 

اأما الن�سف االآخر  العا�سمة من بالد ال�رشك�ض الق�سية، الجئني من بلدهم، واأقاموا هنا، 

هوؤالء  ووراء  اندثرت،  التي  باحل�سارات  اختالطهم  مدى  نعلم  ال  اأقدم  �سعب  فاأحفاد 

واأولئك عرب ال�سحراء الذين ما زالوا على حالهم من البداوة. 

الرماد  ذلك  يف  احلياة  بنب�ض  حقًا  تتمتع  التي  املن�سية  املدن  بني  من  الوحيدة  وعمان 

القدمي؛ فماأدبا ذات حياة هادئة، وللكرك حياة يبدو اأنها مل تغادر زمن احلمالت ال�سليبية، 

اأما البرتاء فال حياة فيها. ومع اأنه لي�ض لدرب القرية �سيء من مهابة املدينة الكبرية؛ فحياتها 

تغلي ب�سجيج احلياة التي تف�سح عن حا�رش اأكرث مما تنبئ بامل�ستقبل. وال تنقطع ال�سيارات 

تقعقع على احلجارة وتطلق االأ�سوات كالنعيب، لعل ح�سود النا�ض يف الطرقات يف�سحون 

والفتيان  الرنجيلة  يدخنون  الدرب  طرف  على  يجل�سون  والرجال  لل�سري.  املجال  لها 

والن�ساء  دربني.  التقاء  عند  املاء  اإىل حيث  االأ�سود  ال�سعر  ذوات  واملاعز  االأغنام  ي�سوقون 

اللواتي يرتدين احلجاب من�سغالت بالت�سوق، وال�سافرات من العرب الوافدات من البادية 

يجررن اأثوابهن الطويلة من خلفهن على الرتاب.

مبهجة  تطغى ههنا  التي  للعني، واحلياة  بهجة  امل�سهد  به  ي�سطبغ  الذي  الرائع  واللون 

يبدون  نحيلة،  واأج�سام  �سامقة  قامات  ذوو  واأعراب  فارع،  طول  ذوو  زنوج  للنف�ض. 

اأطول حني يتحركون يف اأزيائهم، ورجال من الطبقة الو�سطى يعتمرون الطربو�ض ال�سائع، 

ومت�سولون قد ت�ساعف عددهم منذ ذلك الزمن القدمي، وهم هنا من كل �رشب و�سنف. 

يلهون يف  اللون تطغى عليهم اجلراأة يتدحرجون وهم  واأطفال �سغار ذوو عيون �سوداء 

الرتاب، ال ينقذهم من وقع قوائم احلمري والبغال العربية ال�سغرية اإال عناية اهلل. وهناك بع�ض 

ا�ستتباب  اإىل  ليطمئنوا  امل�سهد  بهذا  ميروا  اأن  البد  الذين  ال�رشطة  اأو  العربي  الفيلق  رجال 

االأمن وال�سكينة. 

مل تنه�ض عمان منذ ذلك العهد القدمي اإال منذ ب�سع �سنوات بعد زمن طويل من االإهمال؛ 

ل خملفاتهم، وقد  فلقد ظلت املدينة ت�ستخدم �سنوات عديدة طوااًل اأر�سًا يرمي بها البدو الُرحَّ

و�سفها اأحد الرحالة يف القرن املا�سي بالقذارة واالإهمال حتى باتت االإقامة فيها مكروهة 
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اإن مل تكن خطرة. وكانت احلكومة الرتكية االأخرية قد �سمحت لل�رشك�ض باالإقامة

 

�سورة ]مقابل �ض 216 يف الن�ض االنكليزي[

ق�رش النويج�ض

 

ع�سيبًا  وقتًا  االأمر  بداية  الالجئون يف  واجه  وقد  االأردن،  �رشق  من  خمتلفة  مناطق  يف 

جداً. وكان من طبيعة االأمور اأن ميقت العرب هذا التطفل، ولكن الوافدين اجلدد كانوا 

دوؤوبني على العمل ال�ساق وعلى قدر عظيم من �سبط النف�ض، ولي�ض لديهم من اأمر يبعدهم 

عن املدينة التي جلوؤوا اإليها، ثم اأمكن لهم �سيئًا ف�سيئًا اأن يتخذوا الأنف�سهم مكانًا بني العرب 

الذين ا�ستقروا باأعداد غفرية يف عمان حني كان ثمة مناف�سة. وال�رشك�ض قوم ينزعون نزوعًا 

�سديداً اإىل النظافة واالقت�ساد، وما زالوا بعد �سنوات عديدة يحافظون على �سماتهم القومية 

يعي�سون  �ساروا  الذين  القوم  وبني  بينهم  التمييز  يف  االلتبا�ض  ميكن  وال  الوطني،  وزيهم 

بني ظهرانيهم. ويبدو اأنهم مياثلون العرب يف ناحيتني فح�سب؛ يف الدين وكرم ال�سيافة. 

ففي الناحية االأوىل يعود ذلك اإىل التزامهم ال�سديد باالإ�سالم مما جعل االأتراك ي�سجعونهم 

على اال�ستقرار يف كان ما يومئذ من اأرا�سي �سلطنتهم، ولعل ال�سيافة ف�سيلة متاأ�سلة يف 

املنطقة. 

واأح�سب واأنا اأغادر عمان اأن ثمة الكثري مما فاتني قوله؛ ولكن من امل�ستحيل اأن نفي 

كل ما ينبغي م�ساهدته يف هذه البلدات املثرية لالهتمام حقه، مبا لها من تاريخ يعود اإىل 

احلظ  اأ�ستطيع حل�سن  ولكني  امل�سافر.  دليل  نتجاوز حقوق  اأن  دون  من  القدمي،  الع�سور 

اأن اأعتمد على الر�سوم التي و�سعها امليجور فلت�رش الذي يعطي �سورة اأمينة لبع�ض النقاط 

02- Moden Mnsyea.indd   175 3/12/09   11:35:35 AM



176

املثرية لالهتمام التي بذلت جهدي لتناولها بالعر�ض. 
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الف�صل الع�رشون

الأنباط من جديد

كان القوم الذين �سكنوا حوران قبل ميالد امل�سيح بع�رشين قرنًا على قدر من الرثاء لفت 

انتباه كدرالعومر ]ملك عيالم[، وكان اأمرياً من راأ�ض اخلليج العربي، كما نطالع يف �سفر 

التكوين ]14: 1[ واإذا قفزنا اإىل ع�سور حديثة ن�سبيًا �سادفنا ن�سًا باللغة امل�سمارية يعود اإىل 

زمن �سلما ن�رش الثاين )859 - 824 ق.م( ويقول: »اإىل جبال حوران م�سيت، وهدمت مدنًا 

ال ح�رش لها، واأبدتها، واأحرقتها بالنار، وحملت منها االأ�سالب بال عد اأو ح�رش«. 

ويبدو من اأ�سباب العجب اأن يكون الأجيال جديدة بعد ذلك من ال�سجاعة ما يجعلها 

تعود اإىل بناء تلك املدن التي ُهدمت وُخربت، ولكن تلك ق�سة قدمية ما تنفك تتكرر؛ ق�سة 

الدمار العظيم الذي يعقبه اإعادة البناء ال�ساق حتى يحل الوقت الذي تتوقف فيه املحاولة، 

اإما بدافع من الياأ�ض اأو خللو املنطقة من الرجال. 

البرتاء،  يف  جنمهم  �سعد  ثم  اجلنوب،  يف  ملكهم  بدوؤوا  الذين  االأنباط  احتل  ولقد 

تتجلى  التي  موهبتهم  وكانت  اأي�سًا،  ودم�سق  حوران  يف  االأرا�سي  من  الكثري  وامتلكوا 

يف قطع االأحجار والبناء قد اكت�سبت تطوراً غريبًا يف اأر�ض البازلت االأ�سود. وقد قيل يف 

حوران اإنها مهد العمارة البيزنطية، وهنا جاء االأنباط بطراز ميزج العمارة ال�رشقية بالعمارة 

اإم. دو. فوغو:  العظيم  املرجع  �سورية، وقال ذلك  �سائدة يف  ما زالت  التي  الكال�سيكية 

»�سوف تقدم لنا حوران املفتاح وتزودنا بتاريخ هذه املحاوالت الالفتة للنظر«. 

اأجريبا  عهدي  يف  �سي  بناء  كان  وقد  وال�سويداء،  �سي  معبد  بقايا  فوغو  دو  وي�سف 

االثنني، وكان طراز البناء غريبًا؛ اإذ جمع االإغريقي وال�رشقي معًا، فنطالعه يكتب »اأدت 

»احللية  �سكل  اكت�ساف  اإىل  باملعماريني  مربع  ت�سميم  على  ال�سغرية  القبة  و�سع  �رشورة 

اجلدارية الكروية«، وتلكم �سمة خا�سة باالأ�سلوب امل�سمى بيزنطي؛ ولكنهم حني عجزوا 

عن حتقيق ذلك فوراً م�سوا اإىل معاجلة امل�ساألة ب�سل�سلة من الطرائق املعتمدة موؤقتًا واجلديرة 

بالدرا�سة.....
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وثني كانت والدة هذه  الرومانية وحاجات جمتمع  االإمرباطورية  بواكري  »اإنه يف ظل 

املجتمع وتلك  اأ�سبح ذلك  االأ�سيلة واملثمرة. وا�ستمرت احلركة وتطورت حني  احلركة 

اإىل معابد  املقد�سة مل تتحول  الوثنية  املعابد  اأن  االإمرباطورية ذاتهما م�سيحيني، واآية ذلك 

م�سيحية وح�سب؛ واإمنا �سيدت كنائ�ض جديدة لتنا�سب طرائق العبادة يف الدين اجلديد. 

و�سارت هناك بيوت تبنى وق�سور ت�سيد وقبور تقام؛ بل اأ�س�ست مدن بكاملها«. 

ويذكرنا دو فوغو عندئذ باأن املدر�سة الكال�سيكية ت�سدد على �سيغة ال تختلف اإال قلياًل 

مهما يكن حجم ال�رشح اأو طبيعة املادة امل�ستخدمة. وخمطط معبد �سغري مثاًل يفيد يف و�سع 

خمطط معبد كبري مبجرد زيادة مقيا�ض الر�سم، اإال اأن املعماريني اليونانيني ال�سوريني كانوا 

االأنظمة  عنا�رش  فيه  ا�ستخدموا  الذي  الوقت  ويف  خمتلف.  نحو  على  عملهم  يف  مي�سون 

االإغريقية - الرومانية كانوا يعدلون فيها ويكيفونها وفق منطق رفيع م�سقطني العنا�رش غري 

املجدية، وما عادوا يخ�سعون اأبعادها لقانون ن�سبة موحدة؛ واإمنا الأبعاد املادة املو�سوعة 

حتت ت�رشفهم وطبيعتها والت�سميم الذي ين�سدون تنفيذه. وملا كانوا ال يبغون �سوى العمود 

املوؤلف من كتلة واحدة وح�سب فاإنهم مل يتجاوزوا يف ح�ساباتهم ارتفاعًا معينًا، واأحكموا 

للفتحات اأبعاداً موحدة ال تكاد تختلف عن بع�سها مهما اختلف حجم املبنى. 

باأ�سلوب  ياأتون  الذين  االأوائل  املعماريني  الأولئك  فعاًل  املتوفرة  الوحيدة  املادة  كانت 

جديد البازلت االأ�سود ال�سلد؛ فلقد تعلم هوؤالء كيفية بناء قبة �سغرية من بالد ما بني النهرين 

عرب بالد فار�ض، ورمبا من عرب احلرية الذين كانوا حتت تاأثري الفر�ض ومقرهم يف العراق. 

ت�سبه �سكل  التي  بامل�سامري والنوافذ  املر�سعة  االأبواب  ا�ستخدموا عبقريتهم يف �سنع  وقد 

الدوالب، اأو النوافذ املربعة واال�سكفات املحفورة يف البازلت، اأما مف�سالت االأبواب- 

ودقاقات االأبواب كذلك- م�سنوعة جميعها من املادة ذاتها. واأما البيوت فيبدو اأن بناءها 

كان على الطراز االإغريقي، اإمنا عدلت وفق التطورات اجلديدة ومقت�سيات املادة. وكان 

لديهم �سل�سلة من االأعمدة يف غرفهم لتدعم االأقوا�ض التي كانت تو�سع فوقها بالطات 

التغطية  اأن حتتمل  اأو�سع من  امل�ساحة  لل�سقف. وكانوا ي�سعون قبة حيثما كانت  البازلت 

على هذا النحو.
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�سورة ]مقابل �ض 222 يف الن�ض االنكليزي[

م�سهد التالل بالقرب من عمان

يقوم معبد �سيا حيث جند الكثري من االأطالل املهمة عند اأبواب القنوات، وهي اإحدى 

مدن التحالف الع�رش، وهذه واقعة تبني بجالء كيف اختلطت اخل�سائ�ض املرتبطة بذلك 

احللف واملناطق الواقعة حتت �سيطرة العرب. 

با�سم  العربانيني  عند  يعرف  كان  ما  قلياًل-  اأو  كثرياً  اإن  توافق-  التي  وكانت حوران 

اأر�ض با�سان قد ق�سمت على اأيدي الرومان؛ فجعلوا منها خم�سة اأقاليم: ايتوريا وجوالنيت�ض 

وبتانيا وتراخونيت�ض واورانيت�ض. وقد �سمت هذه املنطقة اأر�ض الرباكني اخلامدة الغنية، 

جبال  و�سل�سلة  املتمجرة  الربكانية  احلمم  من  كتلة  وكانت  الغريبة،  اللجاة  ه�سبة  وهي 

حوران امل�سماة االآن جبل الدروز ن�سبة اإىل الدروز املهاجرين اإليها من ناحية لبنان. ويف 

حوران عدة مدن بارزة؛ مثل درعا وقنوات وب�رشى املدينة الرئي�سة التي غدت ذات اأهمية 

خا�سة يف االأيام االأوىل للم�سيحية. 

عدة  وهناك  املنطقة،  هذه  من  ا�ستوطنوا جزءاً  قد  والن�ساط  الهمة  ذوو  االأنباط  وكان 
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نقو�ض بلغتهم ف�ساًل عن تلك النقو�ض االإغريقية الركيكة التي تكرث يف املنطقة كلها. ونعلم 

من هذه النقو�ض الكثري عن اآلهتهم، واأنهم عرفوا اهلل، وكانوا يتزلفون اإىل الالت اأمِّ االآلهة 

التي ا�سطبغت بالهيلينية وبات ا�سمها باال�ض اأثينا. وقد ن�رش ال�سيد رينيه دو�سو يف درا�سة 

منطقة  اكت�سف يف  اأثينا   - الالت  لهيكل  باب  االإ�سالم« �سورة  قبل  �سورية  »العرب يف 

اللجاة، وهي فتحة مربعة ذات ا�سكفة واأعمدة باب منقو�ض بت�سميم بارز ي�سور عناقيد 

العنب واأوراق الكرمة، ولكن راأ�ض االإلهة التي ر�سمت فوق الباب اإما منزوع عنه اأو زال 

عن بقية النق�ض، غري اأن النق�ض الذي يحمل التكري�ض ما زال ظاهراً يف مو�سعه.

ويقال اإن معبد �سيا كان م�سممًا وفق خمطط املعبد يف القد�ض؛ اإذ يتكون من رواق ذي 

اأعمدة يحيط به برجان. وكان املعبد يحتوي على متثال هريود الكبري يف الداخل مما يذكرنا 

باأن هذا البلد قدمه ذات يوم لهريود اأ�سدقاوؤه الرومان، وقد �سمت الهدية كذلك اثنتني 

من مدن احللف الع�رش. ولئن كان هذا الت�رشف يبدو متع�سفًا، وهو ال ريب كذلك؛ فاإن 

احلق اأي�سًا اأن املنطقة واملدن قد اأفادت من �سيادته عليها، واآية ذلك اأنه ا�ستطاع اأن يفر�ض 

�سيئًا من القانون والنظام يف منطقة تراخونيت�ض )الطراخونية اأو اللجاة( التي كان ي�سكنها 

الثقافة  على  يعطف  هريود  كان  كما  دم�سق،  اإىل  املتجهة  القوافل  ويهاجمون  الل�سو�ض 

االأنباط،  دائمًا يف حرب مع  ال�سالح. وكان  الروماين  باملواطن  اليونانية، كما هو جدير 

]�سلي[ وزير  اأمر قطاع الطريق الذين قدم لهم  اأ�ساوؤوا معاملته يف  اأنهم  اأن ن�سلم  وينبغي 

عبادة الثاين الطموح امللجاأ يف املناطق النبطية.

اأن  وال ريب باأن االأنباط كانوا يرغبون ب�سبب من و�سع امل�ستوطنات يف حوران يف 

يجعلوا ماأدبا عا�سمة ثانية؛ اأي منزاًل يف منت�سف الطريق بني البرتاء ودم�سق، فقد كانت 

اأرا�سي حوران ذات نفع بالغ لهم؛ فاإىل جانب خ�سوبة تلك االأرا�سي ومردود غلتها من 

الزراعة كانت جتعل من حماية قوافلهم اأمراً ي�سرياً ن�سبيًا. وكانوا فوق ذلك قومًا ينا�سبون 

قطع  يف  وعباقرة  وبنائني  فالحني  كانوا  اأنهم  ذلك  اجلافة،  االأر�ض  تلك  ا�ستيطان  جداً 

االأحجار، كما ي�سهد على ذلك ما بقي من اآثارهم. وهناك رواية اأخرى عن هذه املرحلة 

من الزراعة نطالعها يف التقرير الذي و�سعه هـ. �سي. بتلر عن بعثة برين�ستاون، وملا كان 
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هذا التقرير يتفق جذريًا مع ما ورد اآنفًا فيجمل بنا اأن نطالعه بعدما نظرنا يف ما �سبق: 

يف  الهيلين�ستية  للفرتة  �سابقة  تكن  مل  واإن  الرومانية؛  للفرتة  �سابقة  عمارة  اآثار  »هناك 

�سورية تف�سح للطالب جمااًل جديد ن�سبيًا من الدرا�سة، فهناك طراز فذ يدعى النبطي اكت�سفه 

فوغو يف معبدي �سي وال�سويداء واالأجزاء اجلنوبية من حوران حافلة باآثار هذه احل�سارة. 

مل  خا�ض  باأ�سلوب  عمارتها  كانت  ومعابد  معمارية،  وتفا�سيل  ونقو�ض  واآثار،  �سذرات 

ياأخذ اإال القليل من الفن الكال�سيكي وميثل حياة عرق مميز، اإن مل نقل حياة قومية خا�سة. 

ذلك  واأ�سيل.  اأنه جديد  كما  والتعبري،  العاطفي  النزوع  ناحيتي  من  �رشقي  الطراز  وهذا 

اأن البنائني االأنباط كانوا قومًا ال ي�ساهيهم اأحد يف فن قطع احلجارة وتزيينها، كما كانوا 

معماريني يبدون مقدرة فذة يف ر�سم املخططات الوا�سعة وترتيب الكتل ومالءمة االأبنية 

اأو جممعات البنى مع بع�سها مبا ينا�سب موقعًا معينًا. والتزيني ثري ولكنه متحفظ، ويالئم 

البازلت االأ�سود وهو خال من تاأثري اجلوار. ثم اإن للعمارة عندهم طرازاً متميزاً، طرازاً كان 

له التاأثري القوي يف اأ�ساليب احلقبتني الرومانية وامل�سيحية يف �سورية، ومل يكن يقت�رش على 

مبادئ الت�سميم واإمنا كان له اأثره امللحوظ يف التزيني. 

فكرة  يعطيان  الأنهما  وعر�سهما  الراأيني  هذين  اإىل  اال�ستناد  يف  حرجًا  اأجد  ول�ست 

وا�سحة كل الو�سوح عن هذا التطور الغريب واملثري لالهتمام يف العمارة؛ فال ريب اأن 

من  اأعظم  بقدر  الرومانية  ال�سلطة  حتت  يتمتعون  كانوا  ال�سوريني  اأو  الرومان  املعماريني 

احلرية يف معاجلة االأ�ساليب الرومانية، وغالبًا ما كانت هذه احلرية ترقي من جمال الت�سميم 

وال ينال منها خطاأ اأو انحراف. وقد كان ابولودورو�ض معماري االإمرباطور تراجان قد 

قدم من دم�سق، كما اأخذ الرومان معارفهم عن املعماريني ال�سوريني الذين كانوا حتت تاأثري 

االإغريق فنيًا طوال قرون، قبل اأن ي�سبحوا حتت نفوذ روما. فبعد اأن ر�سخت جذورهم 

عميقًا يف املدر�سة الكال�سيكية تو�سل املعماريون ال�سوريون مبا لديهم من تدريب �رشقي 

اإىل معرفة التاأثريات ال�سخمة للكتلة، والنور والظل، ف�ساًل عن العناية بالتفا�سيل. وكان 

هوؤالء املعماريون يتمتعون بعبقرية االبتكار، ولهم مدر�سة من اأف�سل طراز ليبعدوا اأنف�سهم 

عن املبالغة واالإفراط. 
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كان البازلت مادة البناء الرئي�سة يف حوران كما �سبق اأن راأينا؛ وميكن اأن يقع املرء على 

قرى �سيدت بكاملها من هذه االألواح امل�سطحة ال�سوداء يف تلك املنطقة جميعها. كذلك 

ال�سم�ض،  اأ�سعة  حتت  املجففة  االآجر  قوالب  اأحيانًا  ا�ستخدموا  قد  املعماريني  اأولئك  فاإن 

ويقال اإنهم لطاملا اأدمنوا القبب املخروطية ال�سغرية مثل تلك التي ما زلنا نراها يف القرى. 

اإال اأن ال�سلوقيني والبطال�سة كانوا- مهما اأخطوؤوا بتدمري املدن ونهب االأرياف- معماريني 

اأفذاذاً وا�ستخدموا املعماريني العظام. لقد كان ذلك ع�رش تو�سع وتطور، واإن كان ع�رش 

دمار وخراب اأي�سًا. 

من املهم اأن ندرك اأنه كان يف حوران ح�سارتان - اليونانية الرومانية والعربية. وكانت 

االأر�ض املجوفة �سهاًل عظيمًا ميتد من ]جبل[ احلرمون حتى ]نهر[ الريموك، ويرتفع األفي 

قدم فوق �سطح البحر. وقد ارتفع هذا ال�سهل عند منطقتي اجلوالن واللجاة يف �سل�سلة 

من التالل تنتهي باأر�ض الروا�سب الربكانية اجلافة. وهناك يف ال�سهل ذاته حقول �سديدة 

اأو ترتاكم  اخل�سوبة حيث تنمو الذرة مبقادير كبرية، وتنقل احلبوب على ظهور اجلمال، 

فوق بع�سها يف »قوارب احلبوب« حني تبلغ �ساحل عكا اأو اإحدى املدن ال�ساحلية.

والواقع اأن الرومان مل يحتلوا حوران فعاًل، ويف عام 25 ق. م كانت تراخونيت�ض وحوران 

ا�سميًا حتت حكم زيندورو�ض الذي اأجر املنطقة االيتورية الواقعة عند �سفوح جبل احلرمون 

]ال�سيخ[. ونظراً الأنه مل يلتفت لكبح جماح ع�سابات قطاع الطرق املنت�رشين يف املنطقة 
فقد كان يظن اأن زيندورو�ض نف�سه كان ميار�ض هذه اخلطيئة كذلك؛ فاأمر اأوغ�سط�ض باأن 

يحل هريود حمله، وكان يومئذ �ساحب جدارا وهيبو�ض. 

ولقد �سيد هريود احل�سون يف برية تراخونيت�ض، واأقام على حرا�ستها جنوداً مرتزقة من 

االأدوميني، ومهما كانت مثالبه- وهي كثرية- فاإنه كان رائد احل�سارة يف تلك املنطقة. 

على  ظل  الذي  فيليب،  الربع(  )حاكم  الترتاخ  اأوالده،  اأف�سل  عنه  اأخذها  تويف  وملا 

حكمها حتى تويف، ثم �سمت اإىل والية �سورية، ولكن يف عام 37 ميالدي منحها كاليغوال 

لهريود اأجريبا حفيد هريود الكبري، وهكذا �سار حلوران �سالت عديدة بتاريخ ال�ساللة 

الهريودية. 

02- Moden Mnsyea.indd   182 3/12/09   11:35:35 AM



183

جنوب  الرومان  اأيدي  على  اأعقابهم  على  ذلك  غ�سون  يف  ارتدوا  قد  االأنباط  وكان 

حاكم  اأفلح  حني   ،106 العام  حتى  و�سلخد  ب�رشى  مبدينتي  مم�سكني  ظلوا  واإن  حوران، 

والية �سورية كورنيليو�ض باملا يف النهاية ب�سم اململكة النبطية كلها اإىل الوالية الرومانية. 

ولكن اأنباط حوران �سمدوا حتى بعد �سقوط البرتاء، اإال اأنه مل يكن اأمامهم يف النهاية �سوى 

اال�ست�سالم. 

�رشع الرومان بعد هذا التاريخ بتنفيذ تلك ال�سل�سلة املمتازة من االأ�سغال العامة التي داأبوا 

على القيام بها يف البلدان التي كانوا ي�سمونها اإىل االإمرباطورية، وت�سهد االأقنية والق�سور 

واحل�سون والقالع- كما احلمامات والطرق واجل�سور- على قدرات اأولئك القوم االأفذاذ 

واإقدامهم. وكانت الطرقات التي ت�سق لهذا الغر�ض تقام عادة على اأ�س�ض طرق القوافل 

القدمية اأو التي ت�سلكها اجلمال، ومل يكن هناك �سوى طريق واحد يف البلدان، اإذ غالبًا ما 

ت�سق الوديان طريقها بني روؤو�ض التالل، اأما يف البادية فكان الرومان يحر�سون على اأن 

تكون طرقهم م�ستقيمة كال�سكة ح�سب خطتهم املعتادة. 

ولقد اأزعج هريود اأجريبا اأ�سد االإزعاج قوم مثل �سكان ايدراي )درعا يف يومنا هذا( 

باأ�سواقه  الرائع  ال�سفلي  العامل  هذا  اكت�سف  مت  وقد  االأر�ض.  �سطح  حتت  يعي�سون  الذين 

و�ساحاته العامة وبيوته وحوانيته، بانتزاعه من ال�سخر حر�سًا على �سالمة االآثار؛ الأن تلك 

اإىل االأبد. ثم راأى  ليلة فيفقدها املكان  اأو  تنتهب فيها مدن وُت�رشق يف نهار  اأيامًا  كانت 

هريود اأجريبا اأن الوقت قد حان لت�سديد حماية االأمالك العامة فاأ�سدر قانونًا يف العام 41 

ميالدية ين�ض على اأنه يجب على �سكان حوران اأن يتخلوا عن عاداتهم الرببرية يف العي�ض 

يف الكهوف، واأن يبنوا البيوت ليقيموا فيها. 

فان�ساع هوؤالء القوم واأخذوا بن�سيحته، و�ساهدنا اأن دروز اليوم ما زالوا ي�سكنون بيوتًا 

تعود اإىل ما قبل االإ�سالم. وهناك بيت و�سفه دو فوغو ما زالت بقاياه قائمة، وال�سك اأنه 

كان ي�سم فناء مربع ال�سكل ويحيط به البيت من ثالثة اأطراف. فكان هناك على اليمني 

برج، وهذا من �سمات القرى قي حوران، ويتاألف من ثالث طبقات ومكان احلار�ض يف 

الطابق االأر�سي. وهناك قاعة �سخمة بارتفاع الطابقني اللذين يتاألف منهما البيت، كما 
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للثياب ذات فجوات  للفرا�ض، وحجرات  نوم وفجوة يف اجلدار  ي�سم غرفتي  البيت  اأن 

ح�سانًا  ع�رش  الأحد  يت�سع  وا�سطبل  ومكاتب  خارجية  �سالمل  وهناك  املالب�ض.  ت�ستوعب 

واإداريًا. وكان هذا بيت �سيخ ح�سن احلال، اإال اأنه كانت هناك بيوت اأ�سد توا�سعًا وكانت 

مريحة ورا�سخة جداً. 

وكان االأنباط قد نقلوا معهم من البرتاء عبادة كل من ذي ال�رشى والالت؛ اأم االآلهة، 

وكان معبد �سي مكر�سًا لالإله بعل �سامني، كما يرد يف النق�ض »لذكرى مالك بن عي�سو بن 

معريو الذي بنى داخل وخارج هذا املعبد واالأبراج تكرميًا لبعل �سامني من العام 280 حتى 

العام 311... ب�سالم«. 

وهذا النق�ض قد �سم اإىل بع�سه، وثمة كلمات منه - مثل االأبراج - تفتقر قطعًا للدقة؛ 

بيد اأن الغاية من و�سعه قد حتققت؛ فهو يخرب عن اأولئك الذين اأقاموا املعبد. اأما الداخلي 

االإله  متثال  حيث  االأقدا�ض  قد�ض  املزدوج،  الناو�ض  اإىل  ي�سريان  اأنهما  فيبدو  واخلارجي 

واملذبح، اأما العام الذي ي�سري اإليه تقومي ال�سلوقيني فهو العام 32 ق.م 

يف  ال�سبب  عن  النظر  بغ�ض  املعبد  اإىل  اأدخل  فقد  الطبيعي  باحلجم  هريود  متثال  واأما 

اإدخاله اإىل معبد نبطي، وال منلك اأن جنزم اإن كان مرد ذلك النعم التي قدمت اأو مداهنة 

عدو بالدهم، وعلى اأي حال فقد حطمه امل�سيحيون حتى �سار فتاتًا، ومل يبق منه �سوى 

قدم واحدة ما زالت معلقة اإىل قاعدة التمثال، وكذلك بع�ض اأجزائه غري املميزة. 

يرجح  االأ�سود؟  البازلت  على  القائمة  بيوتهم  من  طردهم  بعد  لالأنباط  جرى  فماذا 

لدينا اأن بع�سهم �سار من البدو الرحل واجته �رشقًا نحو ال�سحراء، ولعلهم اأجداد اإحدى 

ع�سائر البدو اليوم. ولكن البد اأن كثريين منهم مكثوا يف تلك االأر�ض ليعملوا يف فالحتها 

وزراعتها يف ظل اأ�سياد جدد؛ بل اإن املرء ليكاد اأن يتخيلهم قد حلوا يف مدن احللف الع�رش، 

حيث ميكن لهم متابعة جتارتهم التي لطاملا كانت خا�سيتهم القومية. فاإذا انتزعت منهم 

اأ�سد  اإليها الب�سائع، وقد كانوا  اأو حمطه ترد  قوافلهم فال ريب باأنهم رمبا عملوا يف دكان 

اأمرهم، ولذلك غدت كلمة »نبطي« ت�ستخدم  اأن يتجاهلوا  نفعًا للعاملني يف امليدان من 

مبعنى عامل احلقل. 
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كانت املدينتان الرئي�ستان عند هوؤالء القوم الذين اختفوا من امل�سهد: ب�رشى العا�سمة 

و�سلخد، وتبني اأهمية هاتني املدينتني بجالء مقدار ثراء اأ�سحابهما ومكانتهم؛ ولقد ظلت 

م�سيحية  اأ�سبحت حا�رشة  ثم  على حوران،  الرومان  ا�ستيالء  بعد  العا�سمة حتى  ب�رشى 

اإثارة  اأ�سد املدن  اإحدى  البيزنطية. وما زالت ب�رشى  اإطار االإمرباطورية  بالغة االأهمية يف 

لالهتمام يف �رشقي فل�سطني، وهي ت�سم كثرياً من اخلرائب التي تعود اإىل الفرتتني الرومانية 

والبيزنطية. 
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الف�صل احلادي والع�رشون

جــر�س

ت�ستلقي جر�ض- جرا�سا القدمية يف حتالف املدن الع�رش- حتت اأ�سعة ال�سم�ض، والوقت 

االآن اأوائل الربيع؛ ولكن اجلو مع ذلك حار على نحو ملحوظ يف ال�سباح الباكر، فاأ�سعة 

ال�سم�ض حتمل معها قدراً ملحوظًا من احلرارة، وتعد كذلك باملزيد. وال�سماء زرقاء، ويخيم 

فوق التالل القريبة التي هي بلون خ�رشة الربيع �سباب اأزرق، اأما التالل االأبعد فلها لون 

قدم،  بارتفاع  الذرة  تنت�سب  عمان[  ]باب  الن�رش  بوابة  من  وبالقرب  بنف�سجي خفيف، 

واللون االأخ�رش اللطيف يف ت�ساد مع االأزهار الربية التي تتناثر على االأر�ض، و�رشبات من 

اأو الكنكر( التي تنمو  اخلردل الربي و�سقائق النعمان، ونباتات االأ�سواك الربية )االأكانثة 

عند اأ�سفل اأعمدة حتمل تيجانها �سكل النبتة اجلميل. 

اإنه مل�سهد �سديد ال�سكون، واخلرائب هناك قائمة يف اأر�ض هادئة بعيدة عن �سو�ساء 

املدن، والقرية ال�رشك�سية على ال�سفة الي�رشى للنهر اأ�سد بعداً عن و�سط املدينة القدمية من 

اأن تف�سد عليها �سمتها النبيل. ولي�ض هناك �سيء من �سجيج عمان، واجللبة حول خرائب 

فيالدلفيا؛ ذلك اأن جر�ض مدينة ميتة، اأو رمبا هي مدينة راقدة حتلم باملا�سي، اإنها م�ستغرقة 

يف املا�سي ال ي�سغلها �سيء من اأحوال احلا�رش؛ الأنها ظلت مدينة رومانية متحجرة، ولي�ض 

لها من اأمور اأي ع�رش الحق ما يف�سد تنا�سق الكل. 

ذلكم هو �سحر جر�ض؛ اإنها تكاد اأن تكون اأمنوذجًا فريداً لبلدة رومانية، نقول ذلك 

الأنها بال ريب رومانية، واإن ظل مواطنوها يحتفظون من حيث الروح بالكثري من �سماتهم 

اليونانية، اأعني �سيئًا معينًا من الثقافة ووجهات النظر التي �سمدت عرب القرون، وتر�سبت 

متجاوزة الوقت الق�سري من الهيمنة اليونانية. 

تقع جر�ض يف حو�ض حتيط به التالل، وعرب هذا احلو�ض من االأر�ض املزروعة مير واد 

قليل العمق، يجري فيه جدول النهر الذهبي عند الرومان، ويندفع فوق احل�سى حتى ي�سب 

على بعد األفي قدم يف الزرقاء، وهذا اجلدول قوي حافل اأبداً باملاء، ويجعل موقع جر�ض 
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مثاليًا. و�سفتاه غنيتان باأ�سكال النباتات التي تزين الطبيعة هناك، من اأ�سجار ال�سف�ساف 

اأ�سجار  بعيد عن ذلك  اأ�سجار مثمرة، وغري  الغالبة، واإن كان ثمة  والدفلى واحلور وهي 

التني والزيتون اأي�سًا. 

باب عمان �سخامة  لديك حني تقف يف طرف  تتولد  التي  االنطباعات  اأوىل  اإن من 

امليدان الذي تنت�رش فيه اخلرائب؛ فما زال الباب الكبري قائمًا بقو�سه الثالثي، وكتلة االأعمدة 

التي  العامة  ال�ساحة  هناك؛  زال  ما  منها  وكثري  املدينة،  اأ�سوار  داخل  قائمة  تزال  ما  التي 

البارزة،  املدينة  الكبري، وغري ذلك من معامل  اأرمتي�ض  اإهليلجي، واأعمدة معبد  على �سكل 

وهي تكفي يف حد ذاتها الإثارة اهتمام اأ�سد علماء االآثار طمعًا، وهناك على مدى النظر 

تقريبًا جمموعات �سغرية من االأعمدة تنت�سب على طرف التل، وتلكم �سواهد وحيدة على 

اال�ستيطان يف املا�سي. واالنطباع الثاين هو بالتاأكيد اجلمال الهادئ الذي يتمتع به املكان. 

فاإذا كنت قادمًا من البرتاء فاإن التناق�ض يف اللون و�سمات املكان الرئي�سة االأخرى �سوف 

لن تعجز عن التاأثري يف اأعماقك؛ فالبرتاء �سعلة وردية يف �سحراء من ال�سخر، اأما جر�ض 

فحجارة ذهبية و�سط حقول خ�رشاء. 

واإنه لراأي �سديد اأن يحيط املرء ب�سورة عامة جلغرافية جر�ض قبل التمعن يف تفا�سيلها. 

يقع باب عمان على الطريق الروماين املتجه جنوبًا اإىل عمان، على م�سافة ق�سرية من 

ت�سور  لوحة  يوم  ذات  وكانت  م�سغولة،  م�ساحة  الي�سار  اإىل  املرء  ويرى  املدينة؛  اأ�سوار 

يف  اجلنوبي  الباب  اأن  ويبدو  مدرج.  خلفها  ومن  مائية  ومناظر  وهمية،  بحرية  معارك 

�سور املدينة كان �سبيهًا بالبوابة اخلارجية، لكن مل يبق منه �سوى القليل ال�سئيل. وهناك يف 

داخل االأبواب- اإىل الي�سار قلياًل من البوابة- اأعمدة معبد ت�ستوي على م�سطبة ا�سطناعية 

]يف املعبد  فوق رابية غري متوقعة، وما زال هناك اجلدار اجلنوبي حلجرة التمثال املقد�ض 

ا�سم »بيت الطي  العرب  الطراز الكورنثي، ويطلق عليها  اليوناين[، وبع�ض االأعمدة من 

العامة  ال�ساحة  اليمني هناك  Beit et« وبالقرب من هذا املعبد يقع امل�رشح اجلنوبي. واإىل 

البي�سوية ذات ال�سكل االن�سيابي، واالأعمدة االأيونية الطراز، وواجهة املعبد احلجرية يف 

مو�سعها املنا�سب، وهو ال يكاد يرتك جمااًل لالأ�سف الأن ال�سكل البي�سوي مل يكن تامًا.
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�سورة ]مقابل �ض 234 يف الن�ض االنكليزي[

باب الن�رش، جر�ض

يبداأ �سارع االأعمدة الكبري من �سمال �رشقي ال�ساحة وي�ستمر م�سافة ن�سف ميل، ويتقاطع 

ال�سارع الرئي�سي هذا مع طريقني ت�سطف على جوانبهما االأعمدة، ويف كل منهما ن�سب 

ينت�سب  االأبعد  الدرب  من  وبالقرب  وبني هذه  التقاطع،  عند  )ترتابيل(  االأعمدة  رباعي 

مدخل معبد اأرمتي�ض على م�سطبة فوق اأر�ض عالية تطل على املدينة. ومن امل�ساهد البارزة 

بقايا حجرة التمثال املقد�ض، وجمموعة من االأعمدة ذات الطراز الكورنثي، وهي يف حالة 

جيدة، وكانت تزين الرواق املُعمد، كما اأنها تربز للناظر يف امل�سهد العام. وبالقرب من 

املعبد هناك عدة كنائ�ض خمتلفة بنيت من مواد البناء القدمية؛ ومن بينها بازيليكا كني�سة من 

العهد البيزنطي.

يقع  منه  الي�سار  واإىل  امل�رشح،  �سارع  االأعمدة  ذي  ال�سارع  من  االأبعد  الدرب  كان 

اأنه اأريد منه اأن يكون خا�سًا بعرو�ض امل�سارعني وغري ذلك  امل�رشح ال�سمايل الذي يبدو 

من اال�ستعرا�سات املحببة اإىل قلب اجلندي الروماين. واإىل ميني الطريق يجري النهر الذي 

كان يعلوه ذات يوم ج�رش للعبور، وكان هذا الطريق ي�سم بع�ض احلمامات الرائعة؛ اإال اأن 

الدرب املوؤدي اإىل املعبد كان ق�سرياً جداً، وي�ستمر هذا الطريق حتى النهر، متجاوزاً موقع 

اأحد  من  ميتد  االأطول-  تقاطع طرق- وهو  اأول  متاأخر، وكان  بيزنطية من عهد  كني�سة 

االأبواب ال�رشقية حتى يبلغ �سلمًا يوؤدي اإىل ج�رش اآخر فوق النهر. وكان ال�سمال واجلنوب 
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خارج االأبواب م�ستقراً لنواوي�ض توابيت حجرية. وهناك �رشيح حجري كبري وهو �رشيح 

ال�سموري، وله بوابة ممتازة وبع�ض االأعمدة ذات الطراز الكورنثي، وثمة خرائب بازيليكا 

تقع خارج البوابة ال�سمالية، وقد نفذت يف موقع معبد نيمي�سي�ض الوثني ومن مواد هذا 

املعبد. 

ذلكم هو باقت�ساب هيكل البلدة، ومن ح�سن احلظ اأنه لي�ض ثمة �رشورة لتقدمي �سورة 

الر�سوم املعرو�سة ههنا توفر مثل هذا العر�ض على نحو مبدع. واإن  اإن  اإذ  عن جمالها؛ 

ل�سارع االأعمدة وقعًا موؤثراً يف النف�ض؛ الأن ثمة خم�سًا و�سبعني عموداً ما تزال قائمة، من 

بني العدد الكبري من االأعمدة التي كانت اأ�ساًل، وتذهب التقديرات يف حتديدها مذاهب 

�ستى.

االأعمدة  �سارع  اأن  اإىل  الراأي  ذهب  وقد  الداخلي،  االأعمدة  بقايا خط  بع�ض  وهناك 

مطابق ملا هو يف املدن االإغريقية - الرومانية، ويعلوه رواق مقنطر مفتوح على م�ستوى 

الطابق االأول يف البيوت. وقد اأخربنا ليبانيو�ض مقدار اأهمية هذه ال�سوارع ذات االأعمدة، 

وهذا الطراز من الهند�سة انت�رش يف �سورية ملا انتقل اإليها بعد بناء اأنطاكية، وكما ذكر ذاك 

الكاتب الطريف يف روايته للعدد الكبري من امل�ساهد الفاتنة التي تتمتع بها املدينة ال�ساحلية، 

فاأنت ل�ست م�سطراً للبقاء حتت �سقف الدار اإذا ما �ساءت اأحوال الطق�ض؛ الأن لديك رواقًا 

ال�رشوريات  من  هذا  �سار  ما  و�رشعان  العا�سف،  والهواء  املطر  يقيك  اإليه  تلجاأ  مقنطراً 

للعدد املتزايد من ال�سوريني االإغريقيني ذوي النزوع اإىل الرتفيه، وللرومان اأي�سًا.

يف نظرة طائر حملق اإىل جرا�سا لي�ض ثمة جمال كبري ميكن اأن ي�ستوعب فرقة من اجلي�ض 

اأيام �سديدة الوطاأة  اأن ت�سمد يف  الروماين، كذلك ما من مت�سع هناك ت�ستطيع فيه القلعة 

اأما القلعة  خالل احلروب ال�سليبية؛ فهل كانت هذه الفرقة يف مع�سكر خارج االأ�سوار؟ 

]احلموي[، وهو ثقة واإن مل يزر جر�ض يف زياراته  فلدينا �سهادة اجلغرايف العربي ياقوت 

وجوالته، واأخربنا ياقوت اأن ملك دم�سق يف القرن الثاين ع�رش بنى ح�سنًا قويًا، ثم ا�ستوىل 

عليه بلدوين الثاين يف العام 1122م. وعمل فيه تدمرياً ومل يبق فيه حجراً على اآخر. وملا كان 

ياقوت ولد عام 1179 فلنا اأن ن�ستنتج هنا اأن م�سدره يومذاك رجال طاعنون يف ال�سن، ولرمبا 
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اعتمد على �سهادتهم، ويبدو اأن من اأخربوه قد اأخطوؤوا يف تعيني املكان. وكان ياقوت قد 

اأم�سى ب�سع �سنني رثقًا يف حماة قبل اأن ُيعتق، وعلمنا من اأخباره اأنه اأقام ببغداد ور�سخ، ثم 

مات يف حلب �سنة 1229. واملوؤكد اأن ال�سليبيني مل يحاولوا املحافظة على املكان، والربهان 

على ذلك اأنه يخلو من االآثار التي تعود اإىل ذلك الوقت وياقوت يتحدث عن جر�ض- وهو 

اآنذاك يف اأواخر القرن الثاين ع�رش امليالدي- في�سفها باأنها مهجورة متامًا.

وبعد اأن منلي النظر اإعجابًا مب�سهد البوابة الثالثية ي�سحرنا احلجر الكل�سي الذهبي امل�سبع 

بال�سم�ض الذي وفر مادة لكل االأبنية هنا، وجند اأن البوابة ت�ستاأثر بانتباهنا.

تبدو البوابة وكاأنها ال �سلة لها بال�سور اخلارجي؛ فقد كانت بوابة الن�رش التي على النا�ض 

اأن ميروا عربها يف طريقهم اإىل جرا�سا. وي�سري تاريخها اإىل قو�ض تراجان يف روما ولها �سبه 

به، لكن هناك بع�ض التفا�سيل التي تناق�ض هذه النظرية. 

اإن البوابة مبنية باحلجر الكل�سي امل�ستخرج من اجلبال املجاورة، وتتاألف البوابة من قو�ض  

مركزي يف الو�سط، وفتحات �سغرى على اجلانبني، وتعلو كل منهما نافذة مربعة ال�سكل، 

ووا�سح اأن الغر�ض منها اأن ت�سم نقو�سًا تزينيه اأو لتحتوي متاثيل لرجال. والقو�ض االأ�سا�سي 

ت�سنده اأعمدة مدجمة ذات تيجان كورنثية الطراز، اإمنا اأدعى مظهر لالهتمام يف هذا البناء 

اأ�سكال كاأ�ض الزهرة يف اأوراق االأكانثة )نبات الكنكر( الزخرفية البارزة بقوة التي يرتفع 

منها بدن االأعمدة على كل جانب منه. والعمود الوحيد الذي يتمتع بقاعدة مزخرفة على 

اأندر�سون و�سبري يف كتابهما »فن العمارة  هذا النحو واأتذكره االآن هو الذي حتدث عنه 

لدى االإغريق وروما« »Architecture of Greece and Rome«؛ فقد قاال يف كتابهما هذا 

»اإن العمود االأكانثي الذي ُعرث عليه يف دلفي ويعود اإىل الفرتة ذاتها، اأي الربع االأخري من 

القرن اخلام�ض قبل امليالد؛ فيه يرتفع الق�سم االأ�سفل من البدن من الزهرة الكاأ�سية يف ثالث 

اأوراق اأكانثية، ومن الق�سم االأعلى من البدن تنبثق ثالث اأوراق اأكانثية تدعم متاثيل على 

�سكل ن�ساء يحملن م�سنداً ذا ثالث قوائم. وي�سهد الربوز الكبري لالأوراق االأكانثية واحليوية 

الظاهرة يف احلفر اأن اخلا�سة التزيينية التي تت�سم بها هذه الورقة يجب اأن تكون قد حتدرت 

من وقت مبكر جداً.
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اإنني ال اأتذكر االآن وال اأجد اإ�سارة يف الكتب التي تخت�ض بجر�ض اإن كان قد عرث على 

التيجان اخلا�سة بهذه االأعمدة. ويحتمل اأن هذه االأعمدة كانت ت�سند اأ�سكااًل متثل اأنا�سًا 

مثرية  االأعمدة  اأن هذه  اإال  املدينة.  اإىل  املهيب  املدخل  اأهمية  من  يزيد  اأن  �ساأنه  وهذا من 

لالهتمام على كل حال ب�سبب تلك القواعد غري املاألوفة. 

اإن اأقوا�ض املداخل اجلانبية التي وقعت يف اخلارج- حني ُت�ساهد من اجلانب االآخر- 

تبني اأن املدخل اإىل اليمني ذو قو�ض مزدوج، اإمنا الداخل كله مرتاكم خمتلط باالأحجار وقطع 

احلجارة املت�ساقطة مما يف�سد م�سهد البوابة على االإجمال. 

وحني فح�ست البوابة وا�ستوعب امل�سهد على العموم كانت ال�سم�ض قد ارتفعت يف 

كبد ال�سماء، وبداأت ب�سب حرارتها على احلجارة، حتى �سارت تذكر ب�سم�ض ال�سيف، 

وهي حرارة جافة طيبة لكنها لي�ست بالتي تقعد االإن�سان عن احلركة؛ اإمنا حرارتها كافية 

لتجعلك تنزع اإىل اأخذ االأمور بي�رش. والتوجه اإىل البقايا ال�سئيلة من بوابة اجلنوب هي اأول 

ما عليك اأن تبذله من اجلهد؛ واأقول اجلهد الأن امل�سي لي�ض باالأمر الي�سري يف جر�ض، بل اإنه 

باالأحرى متعب؛ فاأنت حني تتخذ طريقك فوق احلجارة وت�سلك الطريق �سعوداً وهبوطًا 

على ركام تلك االأحجار تكون اإما على اأر�ض ع�سرية كل الع�رش، واإما على �سخور �سديدة 

على الراجل الذي ي�سلك تلك الدرب؛ اأما اإذا �سئت اأن ترى �سيئًا ما فاإنك ال بد اأن تتعرث 

يف �سريك.

يظن بقدر من الثقة اأن امل�ساحة البي�ساوية التي كانت حتيط بها ذات يوم اأعمدة اأيونية 

باالأغورة  �سبيهة  عندئٍذ  كانت  اأنها  بد  فال  الراأي  �سدق  فاإذا  عامة؛  �ساحة  هي  الطراز 

الرومانية،  ال�ساحة  عليه  �سارت  مما  اأب�سط  االأحيان  من  كثري  يف  كانت  التي  االإغريقية 

اأن تكون  العامة والتماثيل. ويرجح  املعابد واملباين  به هذه من  اأ�سبحت حتفل  ما  بف�سل 

هذه ال�ساحة قد غدت مكانًا مفتوحًا حتيط به االأعمدة كحالها دائمًا، ورمبا �سمت اإليها 

حوانيت حتت القناطر ن�ساأت وتطورت مع ات�ساع التجارة. وال بد اأن امل�ساحة يف الو�سط 

كانت اأر�سًا لريا�سة اجلياد، وا�ستخدمت على هذا النحو يف بع�ض االأ�سواق االأكرث بدائية. 

ولكن الكاتبني اللذين نقلنا عنهما يكتفيان بالقول: 
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مر�سوفة  قدم   1300 نحو  منه  قدم،   1800 جرا�سا  يف  الرئي�ض  ال�سارع  طول  »كان 

باالأعمدة الكورنثية على كل طرف، ويبلغ ارتفاع العمود عندئٍذ خم�سًا وع�رشين قدمًا، 

اأما االأعمدة الباقية فكانت من الطراز االيوين بارتفاع ع�رشين قدم. وهذه االأخرية تنتهي 

ب�ساحة م�ستديرة على ما يبدو لتبديل خط املحور لي�سبح معبداً وراء ذلك«.

�سورة ]مقابل �ض 238 يف الن�ض االنكليزي[

�سارع االأعمدة، جر�ض

الأنها   – االأعمدة  ذات  البي�ساوية  وامل�ساحة  الطي«،  »بيت  طبعًا  هو  املذكور  واملعبد 

لي�ست دائرية - رمبا كانت �ساحة �سخمة، واإن كان اختيار موقعها؛ اأي �سمن االأ�سوار 

للمزارعني، ومربي  اأخرى و�سعًا مريحًا جداً  مبا�رشة م�ستغربًا. ولقد كان هذا من جهة 

الرومانية  املدينة  يف  يحظر  كان  الأنه  نظراً  احلقول؛  وغالل  بقطعانهم  لياأتوا  احليوانات 

من  يخ�ض  كان  ما  �سوى  اأخرى،  و�سيلة  اأي  اأو  العجالت  ذات  النقل  و�سائل  ا�ستخدام 

اإحدى  الليل. وهذه  بالعمل يف  النهار، وي�سمح لهم  اأثناء  الطبقة احلاكمة يف  اإىل  ينتمون 

النقاط التي يثريها ليبانيو�ض حني يروي حما�سن انطاكية – الهدوء التام حني تتوقف احلركة 

اأو عربة طارئة، ويقول  يف ال�سوارع، غري املحفات التي تخ�ض احلاكم الكبري يف املدينة 

اإن احلركة الكثيفة كانت م�سموحة لياًل، غري اأن ذلك مل يكن مو�سع عناية من  ليبانيو�ض 
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املواطنني ال�سعداء يف تلك املدينة التي ت�ستطيب حياة املتعة وامللذات فيحيلون الليل نهاراً. 

ووا�سح اأنه ما من اأحد كان يرى يف ذلك ما يدعو لل�سيق.

الفنان؛  لقلم  اإثارة  املو�سوعات  اأ�سد  اإحدى  تكن-  مهما  اأو  جر�ض-  �ساحة  تعد 

لل�سماء، وعرب  االأعمدة، ويقدم خطًا جمياًل  يربط  العمود  يعلو  الذي  املنحني  فاملحمول 

الفراغات بني االأعمدة ت�ساهد املجموعات املك�سورة على اجلانب املقابل ل�سبه الدائرة، 

واالأر�ض مك�سوة باحل�سائ�ض واالأزهار الربية، واملكان حافل باالأعمدة التي تظهر فرادى 

اأو اأزواجًا وتطرز �سفوح التالل القريبة، واإىل االأمام مبا�رشة يرتفع الرواق املعمد يف معبد 

ارمتي�ض ومن ورائه �سماء �سافية. 

حتفل جر�ض بامل�ساهد التي ت�ستحق امل�ساهدة، والكثري الكثري من االأ�سياء املتفرقة التي 

االأعمدة  �سارع  ففي  درا�ستها؛  يجب  التي  العمائر  تلك  عن  ف�ساًل  االهتمام،  ت�سرتعي 

وح�سب رمبا تق�سي اأيامًا، ثم تغادر وقد فاتك الكثري مما يجب م�ساهدته، واالأعمدة يف 

و�سط البلدة هي االأف�سل وجميعها من الطراز الكورنثي وهو حقًا الطاغي كما كان احلال 

عادة حني يقوم الرومان بالبناء؛ فقد كان هذا يالئم ذوقهم لزخرفتها وجاللها، واأف�سل 

بكثري من الطراز الدوري املتق�سف وااليوين الب�سيط. والكتل االأ�سطوانية يف هذه االأعمدة 

اأخدوداً  فيها  ب�سيطة ومل حتفر  االأر�سية، ولكنها دائمًا  الهزات  تنال منها  ما  الرفيعة كثرياً 

قط. وكانت التيجان تطويراً رومانيًا لورقة الكنكر اليونانية؛ اإمنا يرجح اأن يكون فنانون 

يونانيون كما هو احلال عادة يف �سورية قد نفذوها. فتكاد كل قاعدة بني االأعمدة التي 

القائمة لعر�ض  الرئي�سي يف مكانها، وهناك ما يكفي من االأعمدة  كانت حتيط بال�سارع 

فكرة وا�سحة اأ�سد الو�سوح عما كان �سكلها حني كان احتالل املدينة. وما زال الكثري 

من اأر�سية ال�سارع الروماين يف مو�سعه، �سوى اأنه مغمور باالأنقا�ض واحلجارة املحطمة 

والتماثيل  االأعمدة  اأن  القواعد يف مكانها، غري  الرتابيل جند  الدرب. ويف  يثقل على  مما 

التي كانت فوقها باتت مفقودة، وكانت تلك الن�سب عند تقاطع الطريق تزيد كثرياً من 

تاأثري املكان يف النف�ض. وكانت املدينة تتلقى كل ما يبذل يف املدينة االإغريقية – الرومانية 

والعناية بامل�سهد وتكوين املوقع؛ واحلق اأن ال�سهولة يف ترتيب املدن احلديثة وازدحامها 

02- Moden Mnsyea.indd   194 3/12/09   11:35:36 AM



195

كانا لي�ستفزا ح�ض االإغريق بالنظام اجلمايل يف كتلة البناء املنتظمة املُحكمة. 

اإن مدخل معبد اأرمتي�ض ل�سوء احلظ يف حاله من اخلراب البالغ فقد �سقط رباط البوابة 

الكربى؛ غري اأن ثمة كوتني لنافذتني وواجهتني مثلثتني تزينان الواجهة م�سبعتان بالنقو�ض. 

وهناك بع�ض اأعمال النحت على الطرف الغربي التي اأُح�سن حفظها. 

بعلبك  بعد  الثانية  وهي  تدمر،  �سوى  واأهمية  حجمًا  عليها  يتقدم  ال  جر�ض  اإن  يقال 

جلمال عمارتها. واملدينة جديرة بالزيارة، وعلى اأي حال فاإن اجلهد الذي يبذل يف اأعداد 

الرتتيبات الالزمة لالإقامة هناك ب�سعة اأيام ال ي�سيع �سدى.
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الف�صل الثاين والع�رشون

حكاية جرا�صــا

تاريخ  بال  قرون كانت  �أربعة  �سقوطها يف  ثم  �سهدت �سعودها  �لتي  �إن جر��سا  يقال 

تقريبًا، بيد �أنها تتوق جاهدة �إىل بلوغ ذروة �ل�سعادة. ولعل كلمة »تقريبًا« تنطبق على هذه 

�حلالة، حني ناأخذ يف �حل�سبان �لتو�ريخ �لأكرث ت�سويقًا �لتي حتيط ببلد�ت �أخرى؛ ولكن 

ح�سبنا ما يجعلها جديرة مبحاولة و�سع هذه �لق�سة يف �إطار تاريخ تلك �لقرون �لأربعة 

�ملعقد.

وهناك ت�سديد يرتدد كثري�ً، ولعل �لتع�سف ي�سوبه، و�أعني حتديد�ً �أن جر��سا �إمنا �سيدت 

على موقع جديد. فمن �مل�ستبعد جد�ً �أن مثل هذ� �ملوقع �ملتميز مبا فيه من ماء جار لديه من 

دون �ملو�قع �لأخرى جميعًا ما يجعله يجتذب �إليه �لنا�ض �لذين يعي�سون يف �أر�ض خلت من 

�ملاء، ينبغي �أن يبقي غري ماأهول؛ و�حلق �أن هناك نظريات خمتلفة عن وجود مدينة هنا يف 

�سالف �لزمان، ولكن لأنه لي�ض ثمة بقايا ملبان �سابقة للفرتة �لرومانية؛ فلي�ض لهذ� �لو�سوع 

�أن يوؤخرنا عن متابعة ما نحن ب�سدده. 

يذكر ريالن بعد �أن يبني خمتلف �لأخطاء �لتي وقع فيها من تناول �ملو�سوع، كاخللط 

بو�سفها مدينة  �أ�سولها  ي�سمونها جلعاد، وي�سف  �لعرب كانو�  �أن  بني جر��سا وجد�ر�؛ 

�إغريقية خ�ض بها »كبار �ل�سن �لذين حاربو� حتت �إمرة �لإ�سكندر، و��ستقرو� هنا بعد ما 

�أ�سبحو� عاجزين عن متابعة جنده«، هذه هي طبعًا �لق�سة �ملاألوفة �لتي تروى، فقد �أ�س�ض 

�أو�ئل �ملحاربني مدينة هنا ُق�سد بها �أن تكون مدينة / دولة على �لطر�ز �لإغريقي، مثل تلك 

�ملدن �لتي ُزرعت يف جميع �أرجاء �ملنطقة بيد جماعة �مل�ستوطنني �أولئك. وكانت �ملدينة / 

�لدولة تلك حتكمها �لقو�نني �لإغريقية، و�آلهتهم �لتي يتزلفون �إليها كانت �إغريقية خال�سة؛ 

بل يبدو �أنه حتى ذو �ل�رشى – باخو�ض و�لالت - �أثينا لي�سا يف عد�د �لآلهة �لر�سمية، بل 

و�لأغرب من ذلك �أن �سل�سلة �لآلهة �لرومانية كانت م�ستثناة �أي�سًا من بني �آلهتهم.

حني بنيت جر��سا كان يف جو�رها بلد�ت يونانية عديدة، وكانت هناك مدينة جد�ر� 
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�جلنوب  بيال يف  �ل�سحر�ء ودم�سق، حيث  �إىل  �لأردن  �لثالثة من  �لطرق  تقع و�سط  �لتي 

وهيبو�ض يف �ل�سمال �أو طريق دم�سق. وكانت �لأر��سي �لتابعة لهذه �ملدن تت�سل بالنجاد 

يف �رشق �لأردن وتتحكم بها. فكان طريق بيال مي�سي ناحية �جلنوب �رشق تالل جلعاد، 

وي�سمي  و�آخر.  حني  بني  وتكت�سف  �مل�سافات  حتدد  �لتي  �لرومانية  بالأحجار  ويظهر 

�أو�سيبيو�ض هذ� �لطريق �لذي تتو�سع عليه مدن ديون وجر��سا وفيالدلفيا �لقامو�ض �جلغر�يف 

�لإغريقي.

وهكذ� كانت جر��سا- منذ �لبد�ية مع �أنها مل تكن �لأوىل �لتي يرد ذكرها- على �ت�سال 

باملدن �لأخرى �لتي كانت حتى يف ذلك �حلني متحالفة يف ما بينها يف مو�سوع �لدفاع. 

تعود ملو�طنيها، وكانت كل مدينة  �ملدن �سو�حيها وملكيتها  وكان لكل مدينة من هذه 

مبنية على �ملخطط �ملعتاد من �سارع عظيم مزين بالأعمدة، ويتقاطع على م�سافات معينة 

عامة  مبان  �ل�سو�رع  هذه  من  كل  ويف  �أهمية،  ذ�ته  �ل�سارع  دون  من  �أخرى،  طرق  مع 

ومعابد و�ساحات وم�سارح وبيوت �سكن خا�سة مزودة باحلمامات �لتي كان �لرومان ل 

ي�ستغنون عنها. ولقد منح �ليونان وروما �لبلدة ح�سارة، وكانت قد تلقت مثل هذه �ملنحة 

من م�سادر عديدة وخمتلفة جد�ً.

يف �لبدء كانت روما �ساحبة �لرعاية �لعظيمة ففي عهدها �ُسقت �لطرق، تلك �لطرق 

�حل�سنة �لر�سف وذ�ت �حلدود و�لعالمات �لتي ت�سادفها �أحيانًا من دون �أن تنتبه �إليها، �إىل 

�أن ت�سمع فجاأة �سوتًا معدنيًا �سلبًا حتت حو�فر ح�سانك. كذلك كانت �لقنو�ت جتلب �ملاء 

من م�سافة، و�لقنو�ت تتخللها �جل�سور؛ فانبثقت �ملدن تامة ل يعوزها �سيء وجميلة قبلة 

للعني من حتت رماد تلك �ملدن �ملدمرة و�لدخان يت�ساعد منها. وكان مع هذ� كله �ت�ساع 

و�لعاد�ت، وحيث  و�ل�رش�ئع  �لأقو�م  تلك  لدى  �لدينية  �مل�ساعر  به من  يت�سل  �مل�سهد وما 

�رشب �حلذ�ء يف �أ�سالب �أمة كانت �أبد�ً حتتاج �ملال لتتابع خمططاتها للفتح و�لتو�سع، و�أبد�ً 

حتتاج جيو�سًا جر�رة من �ملرتزقة يف عدد ل يح�سى من �لبلد�ن. وكانت هذه �لأ�سالب 

تتخذ �سكل حمل مملكة �سغرية ما على دفع تكلفة �حلرب �لتي �نتهت بخ�سارتها، وقد 

�سبق �أن ر�أينا كيف ��سرتى هريود �سد�قة روما باملال.
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�سورة ]مقابل �ض 244 يف �لن�ض �لنكليزي[

عند تقاطع �لطرق، جر�ض

كان �أول ما �ُسمع بجر��سا يف �لتاريخ يوم ��ستوىل �لإ�سكندر يانيو�ض على �ملدينة وعمل 

�لعرف يف ذلك  �إمنا كان يف هذ� يجري على ما كان عليه  �سلبًا ونهبًا. و�لإ�سكندر  فيها 

�أن �ملرء يهتز وي�سطرب  �لزمان؛ حني حتول عن ��سمه �لعرب�ين و�تخذ ��سمًا رومانيًا، بيد 

حني يتذكر تاريخ �أ�رشته؛ فقد كان جد و�لده ذلك �ملجلي �ل�سيخ متيا �لكاهن �لذي �أطلق 

�لر�بع.  �أنطيوخ�ض  �لطاغية  ع�سف  ��ستد  حني  �ليهودية  �ل�ستقالل  ثورة  �خلم�سة  و�أبناوؤه 

وظهر يومئٍذ يهوذ� �ملكابي �ملطرقة �أو ذو �ملطرقة، وبرهن على �أنه جندي مقاتل عنيد ومنظم 

قدير، وبحلول عام 166 متكن �ليهود من �إعادة �لقد�ض و�لنت�سار على جيو�ض �أنطيوخ�ض؛ 

ثم بذل رجال �مللك عندئٍذ حماولة لإ�سعاف قوة �حلزب �جلديد، وخرجو� بالفعل لجتثاث 

ذلك �لعرق و�إحالل �آخر حمله. ولكن �حلرب �نتهت بت�سوية، وبد�أت حقبة �أخرى حني 

�لذي  بالرخاء يف عهد يهوذ�، ثم يف عهد �سمعان  ينعمون  �ل�سالم، و�سارو�  �ليهود  نال 

نودي به »�إثنارك«؛ �أي نائبًا للملك و�لكاهن �لأعظم، وكان فعاًل �حلاكم بعد مقتل بقية 

�أ�رشته ح�سب ما جرى يف تلك �لأيام. وقد و�جه �سمعان ذ�ته �مل�سري ]�لقتل[ نف�سه، غري �أن 

ولده يوحنا هركانو�ض، متكن من �لهرب �إىل �لقد�ض حيث توىل من�سبي �لكاهن �لأعظم 

و�حلاكم. ول�سنا ندري ما جعله يتخذ ��سم هركانو�ض ول ندري �ل�سبب يف �أن �أولده �لذين 

عرفو� بال�سم �أر�سطوبول�ض و�أنتيغون�ض و�لإ�سكندر. وباتو� يعرفون على هذ� �لنحو �لذي 
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ذكرناه، و�لتف�سري �لوحيد لذلك �أن �ليهود باتو� �ساأنهم �ساأن �ل�سوريني يتخذون لأنف�سهم 

طابع �لهيلين�ستية، �إىل حد �أنهم ��ستبدلو� باأ�سمائهم �أ�سماء �أخرى هيلينية؛ وكان هذ� �ساأن 

�لن�ساء �أي�سًا؛ فكن ي�ستبدلن ��سم �لعائلة مثل �سالومة باألك�سندر�، ولكن ذلك مل يكن متوقعًا 

من �أ�رشة �ملكابيني �ملناه�سة لالإغريق و�سديدة �لتم�سك بالوطنية �ليهودية.

�سد  �لأخ  فكان  بع�سًا؛  بع�سهم  مع  حرب  يف  دومًا  �حل�سمونية  �لأ�رشة  �أفر�د  وكان 

�لكو�رث  �إىل عهد من  �أ�سالفهم  بد�أه  �لذي  �لرث�ء  �أحالو� زمن  �أنهم  �أخبارهم  �أخيه، ومن 

�نتهى بهيمنة �لرومان على �ملنطقة. وكان �سمعان موؤ�س�ض �لأ�رشة ويوحنا هريكانو�ض �لذي 

�أح�سن �حلكم �سنو�ت عديدة �آخر �ل�سخ�سيات �لتي جعلت من �أولئك �لقوم �أفذ�ذ�ً، ثم 

جاء �لتدهور يف �إثرهم، وكان �لإ�سكندر �أ�سد �أهله �نحطاطًا كما كان مكروهًا من �ليهود 

وغريهم على حد �سو�ء، وكانت ق�سوته رهيبة؛ بل �إن �لعديد مما �قرتفته يد�ه كان يفوق كل 

ما �أتى به نريون من �أعمال وح�سية.

على  و�لمتياز�ت  �ملنح  و�أغدق  دميرتيو�ض،  �أخيه  خلف  �لذي  �ل�سابع  �أنطيوخ�ض  �أما 

�أنه ي�ستطيع  �ليهود؛ فقد تفوق عليهم حني �ساألهم �لثقة به، ثم نكث بعهوده حني وجد 

تدبري �أموره من دون م�ساعدة منهم، وكان هذ� �سببًا يف ��ستئناف �حلرب فيما بينهم. �أما 

حروب �ملكابيني فيمكن فهم �أ�سبابها بعد ��ستيالء �أنطيوخ�ض �لر�بع على �لقد�ض و�سلوكه 

�لذي د�ر يف عهد  �لقتال  لي�ض هناك من �سبب وجيه يف�رش ذلك  �أنه  يبدو  يومذ�ك. لكن 

�إ�سكندر يانيو�ض. ويقال �إن �ل�ستيالء على جر��سا و�أعمال �لنهب فيها كان مبعثها �لنتقام، 

ولكن يو�سيفو�ض يقول �رش�حة �إن �ل�سبب كان �أن ثيودورو�ض بن زينون طاغية فيالدلفيا 

قد �أودع هناك كنزه. وهذه �لو�قعة تعيد �ت�سالنا بفيالدلفيا من جديد، وكانت يومئٍذ مدينة 

�إغريقية من �ملدن �ملتحالفة �لع�رش، ويقوم على حكمها يوناين �أو �سوري ذو ��سم يوناين، 

يف  �لكنز  تيودورو�ض  و�سع  يف�رش  �سببًا  ثمة  �أن  لنا  يظهر  ول  يوناين.  �أنه  �لأرجح  ولكن 

بعدها عن  �أن  يومذ�ك  ولعله ظن  �لقتال،  �لكثري من  فيالدلفيا  د�ر حول  �أنه  جر��سا، غري 

�لطريق �لدولية بني م�رش و�سورية يكفل لكنزه مكانًا �أكرث �أمنًا.

��ستوىل �لإ�سكندر على بيال وبنى �سور�ً ثالثيًا حول جر��سا، وبعدئٍذ �أخذ ذلك �ملوقع 
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عنوة. ولي�ض لنا �سوى �أن نتخيل �أنه ترك �ملوقع ومعه �لكنز، لكنه مل يتمتع بكنزه طوياًل، 

لأن �ملوت فاجاأه بعيد ذلك، وكان عهده قد ��ستمر �سبعة وع�رشين عامًا. ثم خلفته �أرملته 

�ألك�سندر� يف �حلكم، وكانت حاكمًا �أف�سل منه، وقد م�سى �بناها �أر�سطو بول�ض وهركانو�ض 

فتابعا �قتتال �لأ�رشة. 

ولقد �نتزع �لأمر�ء �حل�سمونيون من �ملدن �لإغريقية حقوقها وم�سو� بفر�ض �لأتاو�ت 

�لتالية  �ل�سنو�ت  فات�سمت  �ل�سحر�ء؛  �أعر�ب  عليها، كذلك كان هوؤلء عر�سة لإغار�ت 

بال�سدة. ثم حلت بجر��سا كارثة �أخرى؛ فبعدما ��ستوىل في�سبا�سيان على �لقد�ض وجه قوة 

كبرية من �لفر�سان و�مل�ساة عرب نهر �لأردن �إىل جر��سا، وكانت هذه �لقوة بقيادة لوقيو�ض 

�آنيو�ض �لذي متكن من �ملدينة و�جتاحها يف �أول هجوم. و�حلق �أن م�ساألة �ل�ستيالء على 

�أن  ويبدو  عليها،  �لإ�سكندر  هجوم  بعد  دفاعاتها  ل�سعف  نظر�ً  حم�سومة،  كانت  �ملدينة 

�حلامية فيها فزعت عند �قرت�ب �لرومان، كما علمنا �أن �آنيو�ض كان قد و�سع �ل�سيف يف 

رقاب كل من �أعر�ض عن �لهرب. كذلك �أجاز �لقائد �لروماين جلنده نهب �ملدينة و�أخذ 

غري �ملقاتلني جميعهم �أ�رشى لديه. و�أحرق �ملدينة بعدئذ، وهكذ� بادت �ملدينة �ليونانية ومل 

يبق منها من �أثر. 

ويبدو �أن �لدمار �لذي نزل باملدينة كان تامًا، ومع ذلك فقد قامت جر��سا من جديد يف 

غ�سون ن�سف قرن وبعثت من رمادها؛ فالرومان �لذين دمروها �أعادو� بناءها مدينة جديدة، 

ونالت حقبة من �لرخاء �لعظيم. ومع �لمتياز�ت �لتي �أعادها بومبي بد�أ بحق حلف �ملدن 

�لع�رش حياته �ملدنية. ولقد �أ�سبحت من ثم �إحدى �حلو��رش �لأثرية عند �لرومان، و��ستمرت 

حتت �حلكم �لروماين ردحًا �أطول من عهدها حتت �حلكم �ليوناين، و��ستمر طابعها �لقدمي. 

وكانت �للغة �لتي يتحدث بها �لقوم �لإغريقية كما ت�سهد �لنقو�ض �لتي عرث عليها هناك؛ 

فكيف �أثر �لرومان يف حياتهم �مل�سرتكة و�لإغريق و�ل�سوريني؟ ثمة �أمر و�حد بعينه يوؤكد 

�ملعدل،  �لروماين  �لطر�ز  �أ�سا�ض  قائم على  فامل�رشح  �لنف�ض؛  �لرتفيه عن  �أ�سكال  �لتاأثري هو 

ثم �إن هناك م�رشحًا و�حد�ً �سمم بجالء لعرو�ض �مل�سارعني. كذلك �أخذت �ملر��سيم مع 

م�سي �لوقت ت�سدر باللغتني، ف�ساًل عن ظهور عالمات �أخرى تدل على ن�سوء ح�سارة 
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مولدة. وكان �أعظم �لعبء يتجلى يف �لإ�سفاف يف فر�ض �ل�رش�ئب مما كان على �جلر��سيني 

�أنفقت  �أنها  �لأمو�ل  تلك  �إىل  لينظرو�  يكونو�  مل  �لقوم  ولكن  �أعبائه.  و�حتمال  مكابدته 

هدر�ً؛ لأنها كانت تكفل لهم �حلماية من هجمات �لقوى �لأ�سعف، و�أدت �إىل �أن يعم 

�ملنطقة حقبة من �لهدوء �لن�سبي. 

�أي وجه  �إىل هريود، ع�سفًا ومن دون  �أعطيت  �لتي  �لبلد�ت  �إحدى  تكن جر��سا  ومل 

حق، ول كان ماركو�ض �نطونيو�ض قد منحها لكليوبرت�، تلك �ل�سخ�سية �لفذة �لالمعة �لتي 

�أوقدت جذور �ل�ساللة �ملقدونية يف م�رش �لتي كادت تذوي. 

ولقد ظلت جر��سا مدينة على قدر من �لأهمية، جعلتها �ملعرفة وترف �لع�رش مكانًا طيبًا 

لق�ساء �لوقت، و�إن مل  تكن حا�رشة عظيمة مثل �أنطاكية. فالبد �أن �ل�سوريني �ليونان �أبناء 

�لريف كانو� ي�سريون �سعود�ً وهبوطًا يف �سارع �لأعمدة، ومي�سون ذلك �لوقت يف تد�ول 

�لأخبار. وكان �لرومان �لقادمون لتوهم من �ملدينة �خلالدة �أو ن�سف �مل�ست�رشقني �لقادمني 

من بيزنطة ]�لق�سطنطينية[ يختلطون و�ل�سكان �لأ�سليني من �ملقدونيني �ليونان. وكانت 

و�ليونان  �لرومان  �أمناط  من  كثري�ً  يعدل  �أن  �ساأنه  من  كان  مما  كثرية؛  �ملختلطة  �لزيجات 

معًا ويوؤدي مع �لزمن �إىل �نحطاطهما. ولقد خمدت �لروح �ملقاتلة �لقدمية، و�أ�سبح جي�ض 

�خلفاقة  �أعالمهم  �لأعمال حني حملو�  �أتت بخارق  �لتي  �لرومانية  للفيالق  �سبحًا  �سورية 

وهم يجتازون نهر �لأردن. 

ويف ب�رشى- وهي يومئذ قاعدة يونانية عظيمة، وحيث يع�سكر فيها د�ئمًا فيلق- كانت 

هناك �أماكن للهو، وم�سارح �أقيمت �إىل حد بعيد ل�سالح �جلند، و��ستعر��سات �مل�سارعة 

وعلى  �إميائية.  بحركات  متثيلياتهم  يوؤدون  �لذين  �ملمثلني  من  جو�لة  لفرق  و�مل�رشحيات 

�لرغم من �أنه لي�ض من �ملاألوف جعل �ملدن �لع�رش �ملتحالفة مكانًا للحاميات �لرومانية، لأن 

�أن يجعلو� حاميتهم قوة �حتياط ت�ستدعى عند �ل�رشورة؛ فقد حتدث  �لعرف جرى على 

�ل�سرييني  �لثالث  �لفوج  �و�سيبيو�ض عن  بعده  م، ومن   353 �لعام  مار�سيلو�ض يف  �ميانو�ض 

�ملع�سكر يف جر��سا. ومبا �أن �ملع�سكر�ت �لرومانية كانت تقيم مذ�بح للعبادة حيث ت�ستطيع 

قو�ت �جلند من خمتلف بقاع �لعامل ممار�سة عباد�تهم ف�ساًل عن �لعبادة �لروتينية لالإمرب�طور 
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و�لعلم؛ فمن �ل�سعب �أن نتخيل �أحدهم �سمن �أ�سو�ر �ملدينة حيث تكون �لآلهة على قدر 

من �خل�سو�سية دونها �لب�رش �لفانون. 

ومهما كان �لأفر�د �ملن�سوون حتت ر�ية �لأفو�ج؛ فال ريب �أنهم كانو� يرتادون �ملدينة، 

ول بد �أنهم كانو� ي�ستمتعون باملباريات �لتي كانت جترى يف �مللعب �ل�سمايل، ورمبا كانو� 

يوؤثرونها على �ملاآ�سي �لتي كانت توؤدى بني �حلني و�لآخر يف �مل�رشح �جلنوبي. وكان كال 

�مل�رشحني رومانيًا حقًا وح�سن �لتجهيز، وكان �ملتبارون و�مل�سارعون مو�سع طلب عظيم 

تعاون  وقد  �جلمهور.  لدى  عظيمًا  �هتمامًا  يثري  �لعربات  �سباق  كان  فيما  �جلمهور،  من 

�ملو�سيقيون و�مل�رشحيون و�لر�ق�سات �للو�تي يعزفن على �لناي ليزيدو� من بهجة �حلياة يف 

جر��سا. 

وهنالك �أي�سًا خمازن �لتجار يف �ل�سو�رع ذ�ت �لأروقة �ملقنطرة، �إذ ميكن لكل �إن�سان 

�أن يروح عن نف�سه �ساعة �أو �أكرث، �أو رمبا ياأتلف �لنا�ض �أو يجتمعون على �ل�رشفة يف �ساحة 

�ملعبد، فرمبا �أقيمت �أ�سو�ق يف �أماكن بي�ساوية �ل�سكل ن�سميها نحن �ساحة �ملدينة. 

لقد كانت تلك حياة حافلة بكل ما هو م�سوق، ولو �أنها مل حتقق �إل �لقليل من �لتقدم؛ 

�لأهايل  مز�ج  �أن  �إل  �أرقاء،  �لفقر�ء  بينما  و�لعطالة  �لرفاه  يعي�سون حياة  �لأثرياء  كان  فقد 

بالثقافة  حافلة  �لنخبة  وطبقات  و�ل�سعادة،  �لن�ساط  �إىل  ينزع  كان  �ليونانني  �ل�سوريني 

و�لفطنة. 

ومع مرور �ل�سنني حدث �نعطاف كبري مع �لتحول �إىل �مل�سيحية، وكان هذ� �لتحول 

يف �لبد�ية بطيئًا، فظلت روح �لوثنية طاغية، ولكن مل يكن ثمة حمي�ض من �أن ت�سلم ر�ياتها 

يف �لنهاية وتن�سحب. 

مقر�ً  بعدئذ  غدت  �لتي  جر��سا  يف  �لعظيم  �لرخاء  من  حقبة  �مل�سيحية  بد�يات  كانت 

تتد�خل  �إحدى �حل�سار�ت  �لأمور على حالها؛ فكانت  بطريركيًا. وخالف ذلك ظلت 

على  يتغلبون  قوم  �ملا�سي:  يف  �لأحو�ل  كما  جميعها  جتري  و�لأمور  �أخرى،  وح�سارة 

قوم �آخرين ثم يح�سل �لتد�خل بينهما. و�لآن �أخذت ديانة �مل�سيح حتل حمل �لوثنية بعد �أن 

�أعلن ق�سطنطني �لكبري �عتناقه �مل�سيحية. وكانت بيزنطة ما تز�ل تزدحم باليونانيني حمبي 
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�جلدل، فم�سى هوؤلء يتجادلون فيما بينهم يف �أ�رش�ر �لدين �جلديد، وهذ� ما �أدى �إىل ظهور 

خمتلف �لطو�ئف و�لهرطقات وتف�سيها. ومن �أجل ح�سم م�ساألة طبيعة �مل�سيح دعي �ملجل�ض 

�خللقيدوين �إىل �لجتماع �ل�سهري يف �ملدينة مقابل بيزنطة على �ساطئ �لبو�سفور. فتنادى 

�لعقيدة،  �خلطري يف  �ملو�سوع  هذ�  للتد�ول يف  �سورية  �أرجاء  من جميع  �لبطاركة  يومئذ 

و�أعلنو� يف �لنهاية �أن للم�سيح طبيعتني ل ميكن لهما �لختالط لكنهما لي�ستا منف�سلتني، 

�ملنف�سلتني  و�لإلهية  �لب�رشية  بالطبيعتني  ]يقولون  �لن�سطوريني  هرطقات  بذلك  فتفادو� 

متامًا[، و�ملونوفيزيني �لقائلني بالطبيعة �لو�حدة ]�لإلهية[. 

وقد �أر�سلت جر��سا �إىل هذ� �ملوؤمتر �أحد �لأ�ساقفة، ولنا �أن نتخيل هذ� �لأ�سقف ينطلق 

بكل جالله يف رحلته من �ملدينة �لوثنية �لبي�ساء وكنائ�سها �لتي �أ�سيفت �إليها حديثًا، كذلك 

رفيع  رجاًل  وكان  �لأعظم،  �حلرب  مرجعه  ممثاًل  ماأدبا  من  ح�رش  �أ�سقفًا  �أن  ريلند  من  نعلم 

�ملقام. وكان عدد �لأ�ساقفة �لذين ح�رشو� هذ� �ملجمع �ستمئة، ول ريب �أنهم ز�رو� بيزنطة 

و��ستقبلهم �لإمرب�طور مر�سيان �لذي �أمر بعقد �ملجمع. 

كانت �لإمرب�طورية �لرومانية يف �لغرب قد �سقطت قبل وقت طويل من ��ست�سالمها 

�لإمرب�طورية  ولكن  ع�رش.  �خلام�ض  �لقرن  يف  �ل�رشق  يف  �لأتر�ك  هجمات  وطاأة  حتت 

�ل�رشقية مل تكن بالقدر �لالزم من �لقوة حلماية مدن �لتحالف �لع�رش �لتي �سقطت و�حدة بعد 

�لأخرى. كذلك �جتاحها �ملغول كاجلر�د، ف�سارت �لأر�ض �لتي كانت عامرة بال�سكان 

ويجمع بينها خ�سائ�ض �ملدن �ليونانية �سحر�ء قاحلة. 

�ألف عام و�أكرث، قبل  �أو جر�ض �حلديثة- مهملة مهجورة طو�ل  ولقد ظلت جر��سا- 

�أن ي�ستقر فيها ح�سد جديد من �ل�سكان على �ل�سفة �ل�رشقية من �لنهر بني بع�ض �خلر�ئب، 

لكن بعيد�ً عن �لأكرث �أهمية منها. وكان �لذين نزلو� فيها هم �ل�رشك�ض �لذين فرو�- �ساأنهم 

يف ذلك �ساأن �أبناء جلدتهم �لذين ��ستقرو� يف عمان- يريدون �لنجاة من �ل�سطر�بات يف 

وطنهم �لأ�سلي. وقد و�سعهم يف تلك �لأر��سي �لأتر�ك، ليكونو� حاجز�ً من دون �لبدو 

�لذين كانو� يغريون على �جلو�ر، ولذلك �ل�سبب ولأن ��ستقر�ر عن�رش جديد يف بلد قدمي مل 

يكن بالأمر �لذي يحظى بر�سا �لنا�ض؛ مل يلق �مل�ستوطنون يف �لبد�ية ترحيبًا على �لإطالق. 
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فكان عليهم �أن يت�سلحو� يف وجه �لع�سائر �لتي وجد رجالها يف خر�ئب جر�ض مكانًا طيبًا 

لإقامة م�ساربهم يف �أثناء ترحالهم، �أو ماأوى لقطعانهم وهم ينتقلون من مرعى �إىل �آخر. 

وقد �أمكن لل�رشك�ض �أن يتدبرو� عي�سهم يف هذه �لبيئة �جلديدة ول عون لهم �سوى حميتهم 

بيوتهم؛  لبناء  �خلر�ئب  تلك  من  �لأحجار  هوؤلء  �نتزع  لو  ثمة �سري  يكن  ومل  �لإ�سالمية. 

فكانو� ين�سفون بع�ض �لأبنية �لقائمة بالبارود، على نحو ما ورد يف �لتقارير، ول �سك باأن 

هوؤلء �لقوم �نتزعو� �لكثري من �خلر�ئب، كما ميكن �أن يرى �أي �مرئ يكلف نف�سه عناء 

تفقد بيوتهم. ومن ح�سن �حلظ �أن �لأمر وقف عند هذ� �حلد؛ نظر�ً لأن �خلر�ئب غدت 

حتت �حلر��سة، لكن �ل�رشر كان قد وقع. 

لبد �أن �مل�سهد كان �أ�سد وح�سية قبل �أن ي�ستقر �ل�رشك�ض على �ل�سفة �ليمنى من �لنهر، 

و�ملخاطر �لتي و�جهها �مل�ستك�سفون �لأو�ئل مل تكن من ت�سوير �خليال؛ فقد كان �لأعر�ب 

ويقال يف  مدفونًا.  كنز�ً  �ملتهاوية  �لأحجار  بني  ما  ثمة  باأن  قناعة  يحملون  عهدهم  على 

�إن طائر�ً رهيبًا يحر�ض هذ� �لكنز. ولقد حملت �لرعونة �لر�حل جيه. ��ض.  هذ� �ملجال 

بكينغهام �لذي ز�ر جر�ض يف �لعام 1916 على �لتجو�ل يف �سوء �لقمر بعد �أن كتب ��سمه 

على �سور �حلمام �لروماين حيث كان قد �آوى يف تلك �لليلة. وكان �لأعر�ب على ثقة من 

�أنه قد عنينّ �ملكان لأنه �كت�سف �لكنز �ملخفي؛ بل لقد تهياأ لهم �أنه كان يخرج �إىل �لربية 

ليتلو �لتعاويذ قبل �أن يخرج �لكنز. 

وحملتهم  �نعطافة  كل  يف  �سادفتهم  �لتي  �لعديدة  �مل�ساعب  �لكتاب  معظم  ويعرف 

على �خت�سار زيارتهم وقطع در��ستهم، ومن هوؤلء موؤلفو كتاب »رحالت يف �سورية« 

»Travels in Syria« وكانو� قد �سادفو� ظروفًا تعي�سة جديرة بالوقوف عندها؛ فقد بذل 

�إىل  �لبدو ل�سطحابهم  ��سرت�ساء ع�سائر  �لكتاب وقتهم و�أنفقو� مالهم يف  �أ�سحاب هذ� 

�ملو�قع ذ�ت �لأهمية �لتي ين�سدون زيارتها. فبعد �أن فاتهم �إدر�ك ليدي هي�سرت �ستانهوب، 

وكانت قد هجرت �لدير حيث تقيم عادة؛ بلغو� جر�ض ولكنهم مل يجدو� مر�فقني ملتابعة 

�لطريق �إىل عمان و�لبرت�ء. وبعد لأي �أمكن لهم �إقناع بع�ض �لبدو من بني �سخر مبر�فقتهم، 

وو�سفو� و�سول بع�ض �لبدو وعلى ر�أ�سهم »�أمري فتي« على مطايا، وورد �أن هوؤلء كانو� 
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�لو�سف  هذ�  فجاء  �لتل،  على  ينحدرون  م�سد�ساتهم وهم  من  �لنارية  �لعيار�ت  يطلقون 

�لغرباء  �أولئك  �لتاأثري يف  �أر�دو�  �إمنا  �لبدو  �أن هوؤلء  �مل�ساعر. وجلي  يثري  رومن�سيًا م�سوقًا 

�لرحالة، ولكن �لتعليق �لوحيد �لذي �سدر عنهم يقول �إنهم »ظهرو� يف حال من �لطر�فة 

على نحو يلفت �لنظر«. 

ولكننا على �لنقي�ض من �ملغامر�ت �ملزعجة �لتي خا�سها �لرحالة �لرو�د يف �ملنطقة؛ جند 

يف حر��ستنا �لآن �ل�رشطة �ملحلية و�لفيلق �لعربي �لذي يبدي د�ئمًا كل عون وم�ساعدة، فلنا 

�أن نقول �إذ�ً �إن لتقدم �حل�سارة فائدة من حيث توفري �ملتعة �لهادئة باآثار �ملا�سي.
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الف�صل الثالث والع�رشون

معبد اأرمتي�س

لي�ض ثمة بقعة مثل جر�ض ت�ستهوي �لنف�ض للتجو�ل فيها، فاإذ� ما جل�ست على �مل�سطبة 

ينق�ض منه �ل�ساكف �لذي ي�ستند  �أن ترى عندئذ عمود�ً  �لتي يقوم �ملعبد فوقها فبو�سعك 

بقوة  تربز  �لعمود  تاج  فوق  �حلجرية  )�لكنكر(  �لأكانثة  و�أور�ق  و�لطنف،  �لإفريز  �إليه 

�لبناء �ملتد�عية �ملعهودة جتد  �أحجار  �ل�سماء �لزرقاء. وعند قدميك بني ركام  متجهة نحو 

نبتة �لأكانثة �لب�سيطة �لتي تنمو يف �لربية، وتظهر لك ما ميكن للفن �أن ي�سوغه من �إيحاء 

�لطبيعة. ولك �أن تنظر من عل �إىل ميد�ن �خلر�ئب، فتالحظ �لأعمدة �لكثرية �لتي تنت�سب 

�لروماين  و�لثوب  �ل�رشق  �ستائر  باألو�ن  ي�سج  مرة  ذ�ت  كان  �أنه  دربًا لبد  تعني  كاحلر�ض 

�لف�سفا�ض )�لتوغا(، �أو وم�سة خوذة �أحد قادة �لفرق، فلي�ض هناك من �أ�سو�ت متنافرة. 

و�ملعبد ذ�ته جدير بالدر��سة �ملتاأنية، وكم من �لأور�ق ميكن �أن يدونها �أ�سحاب �ملعرفة 

�لة �لتي تهتم بالنطباع وليد �للحظة، كما يلهمها �مل�سهد  و�لخت�سا�ض. ولبد يل- �أنا �جلونّ

�لعابر، من دون �أن تكون مزودة بتلك �ملعرفة �لد�خلية �لعميقة �لتي متلك وحدها �أن جتعل 

بحثًا يف �لعمارة جدير�ً بالقر�ءة- �أن �أتناول �لتفا�سيل من دون تعمق. وح�سبي �أن �أذكر 

�أن �ملعابد �ل�سورية كانت تقام على �ساحات م�سورة فوق م�ساطب و��سعة، ويقال �إن هذ� 

�ملعبد قد بلغ طوله خم�سمئة و�سبعة وع�رشين قدمًا، وعر�سه �أربعة و�أربعون قدمًا، وهذ� 

يبني للمرء فكرة عن �ملكان؛ فاملعبد قائم على من�سة �رتفاعها ثمانية �أقد�م، وكان �لو�سول 

�إىل �لبو�بة �لكربى ذ�ت يوم بو�ساطة جمموعة من �لدرجات �لتي �ختفت �لآن. وقد �أقيم 

�ملعبد يف بد�يات �لقرن �لثاين �مليالدي، ولذ� فهو �أ�سبق عهد�ً من �سارع �لأعمدة. 

به  حتيط  �سخمًا  �ل�سم�ض-  معبد  ت�سميته  على  �لقوم  درج  �لذي  �أرمتي�ض-  معبد  كان 

�لأعمدة ويت�سم بالفخامة و�لروعة. ولكن ما بقي منه �لآن جزء من �لتمثال �ملقد�ض �لذي 

كانت له حجرة ويف �آخرها �حلرم �ملقد�ض، وكوى غري نافذة )م�سكاة( يف �جلدر�ن حيث 

فت�سكل  �أحد ع�رش عمود�ً  �ملقنطر، وهي  �لرو�ق  �أعمدة  بقايا  �أما  �لتماثيل.  كانت تو�سع 
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ميد�ن  بني  لالنتباه  و�إثارة  روعة  �ملعامل  �أكرث  وتعد  �لكورنثي،  �لطر�ز  �إىل  تنتمي  جمموعة 

�خلر�ئب كله. 

ولو نظر �ملرء من هذه �مل�سطبة يف تلك �لأيام �خلو�يل لوجد �مل�سهد بالغ �لتاأثري، وذلك 

�ملدينة ككل؛  �لعناية بتكوين  �ليونانيني على  �لرومانيني -  �ليونانيني ومن بعدهم  حلر�ض 

بل كانو� يحر�سون حر�سًا �سديد�ً على جمال م�ساهدها عن بعد. وكان عملهم بو�سفهم 

�حلد�ئق  من�سق  �ختالف عمل  مثل  �ملعا�رشين  �ملدن  يختلف عن عمل خمططي  معماريني 

من  �ملتمكن  غري  �لهاوي  يفعلها  �لتي  �لزر�عة  عن  �لطبيعية  مناظرها  بتنظيم  يعنى  �لذي 

حرفته. 

كان هذ� �ملوقع مينح �ساكن جر��سا �لقدمي �لفر�سة �ملنا�سبة لينظر من فوق �إىل جمموعة 

�لأدر�ج �ملوؤدية �إىل �ملدخل �لغني بنقو�ض �لزينة و�إىل �لطريق �أو �ل�ساحة �لتي كانت حتاذي 

د �لذي كان ي�سم  �لنهر. و�إذ� نظر �ملرء من طرف �لنهر �إىل �لأعلى فاإن �ملعبد و�لرو�ق �ملُعمَّ

مئتني و�ستني عمود�ً من �حلجر �مل�سبع بال�سم�ض يغلقان �مل�سهد �أمامه على �أروع ما يكون. 

وكان �لدربان �ملتقاطعان كالهما حافلني بالأعمدة، وعند تقاطعهما جند يف �لدرب �لأول 

ترت�بل؛ وهو ن�سب يقوم على �أربعة �أعمدة ت�ستقر على �أعالها متاثيل، وجند يف �لآخر �سقفًا 

مقببًا فوق �أربعة �أعمدة. و�مل�سهد يف كل حال مدرو�ض بعناية وحر�ض، �سو�ء نظرت �إليه 

من �لأعلى �أم من �لأ�سفل. 

كان يظن باأن �ملعبد مكر�ض لل�سم�ض ب�سبب ن�ض منقو�ض وجد يف مدخل �ملعبد، غري 

�أنه لي�ض هناك من �سك باأن �لن�سبة �ل�سليمة هي لأرمتي�ض؛ فكانت عبارة »�رمتي�ض �جلر��سية« 

�سائعة �سيوع عبارة »جمد �لفيالدلفيني«، وهي ت�ستخدم يف �لإ�سارة �إىل هريكلي�ض وبال�ض 

]�إلهة �حلكمة[ يف فيالدلفيا، ذلك �أن بيال كانت تتعبد لبال�ض وجد�ر� لزيو�ض؛ فقد كان 
لكل مدينة ر�ع من �لآلهة يهتم بها.
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�سورة ]مقابل �ض 256 يف �لن�ض �لإنكليزي[

�لرو�ق �ملعمد، معبد �أرمتي�ض، جر�ض

وكان يظن �أن �ملدن �لتي ت�ستطيع �أن تبذل وت�رشف يف �لبناء ل بد �أنها على قدر عظيم 

من �لرث�ء، وهذ� ل يعود �إىل �أي ملكية ميكن �أن تكون تابعة لها يف �جلو�ر وح�سب، بل تعود 

�أ�سا�سًا �إىل �ملال �ملتحقق من �لتجارة �أي�سًا. فاإذ� كانت جر��سا تقع على �لطريق �لو��سل �إىل 

فيالدلفيا و�جلنوب من جهة، و�إىل نهر �لأردن من جهة �أخرى، وذلك جمرد �لبد�ية لدرب 

يحمل  كان  �لذي  �ملتو�سط  �لأبي�ض  �لبحر  �إىل  �أو  و�ل�سني،  �لهند وم�رش  �إىل  يوؤدي  طويل 

�لب�سائع �إىل كافة �سو�طئه. و�إىل جانب ما كان مير بها من �لب�سائع و�ل�سلع �لتي تنتجها �أمم 

�ملن�سوجات  �لزجاج وحياكة  �سناعة  مثل  عديدة  �سناعات  ل�سورية  كان  �سو�ها.  �أخرى 

و�لتو�بل  �لبل�سم  مثل  مو�د  من  تنتجه  كانت  عما  ف�ساًل  �لأرجو�ين،  و�ل�سباغ  �حلريرية 

و�لذرة و�لزيت، وهذه كلها كانت م�سدر دخل للجر��سيني و�سكان �ملدن �لأخرى. وكان 

�لعامة مما  �ملباين  ينفقون على بع�ض  �لأرباح، كما كانو�  �ل�رش�ئب من  �لرومان يح�سلون 

ل من م�سدر �لعائد�ت هذ�.  كان ُيح�سَّ

 )Town Planning Review( �ملدن  تخطيط  جملة  ن�رشته  مقال  يف  وردتا  فقرتان  هناك 

ت�سـتدعيان �لهتمـام فـي هـذ� �ل�سياق؛ يقول �لكاتب- حني يتناول �ل�ساحة لـدى �لرومان 

)�لفوريوم( وتـلك �لتي لـدى �لإغريـق )�لأغـورة( �لتـي �ألهمـت �لرومـان بفكـرة �ل�ساحة-

يف  تتجلى  �لهيلينية  �ملدن  يف  �ملغلقة  �لو��سعة  �ل�سوق  �أماكن  متاثل  �لتي  �مل�ساحات  »�إن   :

�ل�ساحات ذ�ت �لأعمدة يف �ملعابد �ل�سورية مثل جر�ض«. و�إذ�ً فلعلنا نكون جال�سني حيث 
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كانت جموع �لنا�ض تتقاطر لل�رش�ء و�لبيع، و�لرثثرة و��ستطالع �لأخبار، قبل �أكرث من �ألف 

�سنة م�ست.

ي�سري  ما  هناك  لكن  �ملدن،  �لأغورة يف هذه  �أهمية  بزو�ل  فتت�سل  �لأخرى  �لفقرة  �أما 

�إىل �أن �ملدن �ل�سورية ما كانت لتفتقر لالأماكن �لعامة، نظر�ً لأن �سو�رعها �ملعمدة تنتهي 

�أحيانًا بالتو�سيع لتغدو »كما يف جر�ض �ساحة عامة«. وقد يريحنا �أن ندع مو�سوع �ل�ساحة 

�لرومانية معلقًا �إذ يختلف فيه �لثقاة.

هناك �أ�سئلة كثرية تفر�ض نف�سها يف مو�سوع معبد �أرمتي�ض هذ�؛ فلماذ� كانت �ملدر�سة 

�لإغريقية يف �لعمارة قوية على هذ� �لنحو؟ �أكان ذلك لرتباط �مل�ستوطنات �ملتناثرة حقًا 

باليونان برو�بط �أقوى من تلك �لتي كانت تربط �ملناطق بروما يف �أي وقت من �لأوقات، 

روما  حكمت  فلقد  �لرومانية؟  �لهيمنة  فيه  د�مت  �لذي  �لطويل  �لوقت  من  �لرغم  على 

�أن  بد�  وقد  �إغريقيًا.  كان  �ل�سعب  قلب  �إمنا  وُتقلد،  حُتاكى  وتقاليدها  عاد�تها  وكانت 

ي�ستلهمون  بيزنطة  �إىل  يتطلعون  عو�طفهم �ساربة جذورها يف بالد �لإغريق، ثم �سارو� 

منها �أكرث مما كان ي�سبون �إىل روما. 

حني ننظر من عل �إىل خر�ئب �لكني�سة �لبيزنطية جند �أن �لعامل �لوثني قد �أف�سح �لطريق 

لفجر �مل�سيحية، ول ميلك �ملرء �إل �أن يتذكر �بن مدن �لديكابولي�ض ذ�ئع �ل�سيت �لذي حل 

هنا يف �إحدى جولته. 

ولد �لقدي�ض يو�ن�ض كري�سو�ستوم�ض- �أ�سهر �آباء �لكني�سة �ل�رشقية- يف �أنطاكية على نهر 

�لعا�سي لأ�رشة نبيلة قر�بة �لعام 345 ميالدية. وكان كري�سو�ستومو�ض تلميذ�ً للمعلم �لوثني 

ويقول  �لأزمان.  تلك  �لرجال يف  �أذكى  من  �لعديد  �لذي �ساغ عقول  ليبانيو�ض  �ل�سهري 

�أفلحت  �إىل �عتناق ديانتها، وقد  �نتزعته من در��ساته لتقوده  �أذكى طالبه  �أم  �إن  ليبانيو�ض 

يف ذلك. وعمده �لأ�سقف مالطيو�ض �لأنطاكي، ثم توجه �إىل �ل�سحر�ء، كما يعتزل �أعظم 

�ملعلمني، وهناك �نقطع للتاأمل مدة ع�رش �سنو�ت. وكان قد بلغ �لر�بعة و�لثالثني حني عاد 

�إىل مدينته حيث ولد، و��ستهر معلمًا، ثم ترقى حتى حاز على رتبة �أ�سقف �لق�سطنطينية.

يطلق �سوته جملجاًل كالرعد من منربه، مندد�ً  ز�هد�ً  �أبد�ً  يو�ن�ض كريو�ستوم�ض  وكان 
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�ض بحياة �لرتف �ل�سائدة، كما فعل �سافونارول،  بحياة �خلطيئة �ملتف�سية يف �أيامه؛ فكان يعرِّ

بعد قرون من ذلك �ليوم يف فلورن�سا. وقد جعلته حما�سته هذه هدفًا لأعد�ئه وكانو� كثريين، 

ول �سيما يف �لق�سطنطينية، حيث كان يعظ علنًا مندد�ً بكبارها، ومنهم �لإمرب�طورة. وكان 

يقول �إن �لرجال مي�سون �لكثري من �لوقت يف �لأكل و�ل�رش�ب ويقيمون �لولئم، و�لن�ساء 

ي�رشفن يف �لإنفاق على �أزيائهن، ولبد �أن ينلن �لعقاب �لأبدي على ذلك. وكانت �لن�ساء 

هكذ�  بها  �أُنزل  بامر�أة  ي�سمعن  مل  �إنهن  قائالت  بالبت�سام  بهن  تعري�سه  يقابلن  �لنبيالت 

مالب�سهن  وتزيني  �لوجه  ب�سباغ  �لتجمل  على  ثابرن  ثم  جد�ً،  ب�سيط  لأمر  �سديد  عقاب 

�لطبقات  من  هن  من  بني  �لتمييز  بالإمكان  لي�ض  �إنه  �لأ�سقف  قال  �لذهب، حتى  بق�رشة 

�لرفيعة و�ملحظيات �إل ب�سعوبة بالغة. 

ونلمح يف كتاباته طرفًا من حياة عامل �لرتف و�للهو على �سو�طئ �لبو�سفور، حني ي�سف 

�ملو�ئد �سبه �مل�ستديرة �ملك�سوة بالقما�ض �لغايل، وقناين �ل�رش�ب �ل�سخمة �ملك�سوة بالذهب 

يحملها �خلدم، وهم د�ئمًا �سبان على مالحة ظاهرة، من �لأقبية حيث تخزن، كما ي�سف 

ثياب �ل�سيوف. وجنده ينفر من �حللي �لتي تتزين بها �لن�ساء، ويقول �إنه لي�ض هناك من �أمر 

�لرغم من كرثة  �ملنفى على  �إىل  �إن �سار  �سبيل قرطني جميلني. فال عجب  �ملر�أة يف  تاأباه 

�أتباعه �ملخل�سني، و�إن ��ستدعي لي�ستاأنف عمله حتت �سغط غ�سب �أتباعه. ولقد ��ستمر يف 

�لوعظ بعد ذلك معر�سًا بانحالل �لأخالق، ول �سيما �لطالق، كما كان منا�رش�ً حلقوق 

�ملر�أة، رمبا حتت تاأثري حب �أمه �ملوهوبة �لتقية �لتي كان �سديد �لوفاء لها. وكان يحدب على 

�لفقري، ومل يكن يكره �لرثو�ت؛ بل �سوء ��ستخد�مها كما كان �لكثريون يفعلون، ويف �لنهاية 

�أثار نقمة �لبالط عليه �إىل حد نفيه، وهذه �ملرة �إىل �لأبد. �إذ مات يو�ن�ض كري�سو�ستوم�ض 

قتياًل- على ما ورد يف �أحد �لتقارير- على �أيدي حر��ض �سجنه باأو�مر من قادتهم لئال يعود 

ر�سول �لطهر و�لزهد حيًا. 

هنا يف رو�ق معبد �أرمتي�ض يرجع �لعقل �إىل ذلك �لإحياء للوثنية �لذي �أوقد مرة �أخرى 

له من �سخ�سية خارقة وهو يحاول  يوليان! ويا  �ملرتد  �لقدمية.  �لإلهة  �لنري�ن على مذبح 

رد قوة كانت �أ�سد من �أن يقف مبو�جهتها هكذ� جهد و�هن �سعيف. ومع ذلك فاإنه من 
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�لتي تو�جهه، حني يحاول فهم �لظروف، و�أن ي�ستوعب  �لغو�ية  �أن يدرك �ملرء  �ل�سعب 

�لبيئة �لتي ن�ساأ فيها فتى �سعيفًا مفتونًا باجلمال متاأثر�ً برجال لمعني �أفذ�ذ �أف�سدو� مقدرته 

على تقدير �لأمور.

�حتوتها  �لتي  و�لقدمية  �جلميلة  �لبطولة  ق�س�ض  من  ينهل  بحاثة  يوليان يف �سغره  كان 

�لنهاية جذر معتقدهم. وكان  �لتي كانت يف  �لطبيعة  �لأ�سطورة �لإغريقية، وديانة عبادة 

يفتنه ما ي�سدر عن معلميه �لوثنيني �أ�سحاب �لعقل و�حلكمة، ويفر من �لزهد �لذي ي�سم 

�لكثري من بو�كري �مل�سيحية، ول ريب �أنه ظن �آنذ�ك �أنه يوؤدي للعامل خدمة كبرية حني كان 

ي�سيخ �ل�سمع لآلهة �لإغريق �لقد�مى و�لأمو�ت. ولكنه �أخفق يف م�سعاه حمد�ً له، فخبا 

�لطق�ض �لهليني�ستي �لقدمي، و�أفل يف بو�كريه من جديد، ومع ذلك فاإن �لدر��سة �ملو�سوعية 

للمثل �لوثنية جتعل �ملرء يقر باأن �لكثري منها ل يخلو من خري عميم، و�لكثري منه مفهوم.

حمل �لإغريق �ملقدونيون معهم من بالدهم عبادة ديوني�سو�ض �خلا�سة بهم، و�لتي عر�ض 

لها و�لرت باتري يف كتابه »در��سات �إغريقية« Greek Studies على �أنها دين �سعب عا�ض بني 

�أ�سجار �لكرمة، غري �أنها ديانة �أ�سبحت دورة ت�سمل �حلياة كلها.

�لإله  تاأثري  ماأخوذ�ت حتت  باخو�ض- وهن  رفيقات  �إىل  �لنظر  �ل�سهولة مبكان  ملن  �إنه 

�ملقدوين- ين�سدن �أنا�سيدهن �جلماعية يف غمرة �لن�سوة ووجوههن مطلية بثفل �لنبيذ، �إل 

�أنه كان  �أحد مالمح تطور �سخ�سية ديوني�سو�ض �لرئي�سة  ثانويًا حقري�ً  �أن هذ� كان تطور�ً 

�سيئًا من كل �سيء؛ فقد مثل �حلياة كما �لع�سري يف جذر �سجرة �لكرمة، �إذ كان ينتمي �إىل 

كل ما هو حي. وكان ثنائيًا يف طبيعته فقد كان ميثل �ل�سيف و�ل�ستاء؛ فهو يف �ل�ستاء خملوق 

جمنون وح�سي طليق، �لإن�سان �لذئب �لذي يتوق �إىل �لدماء يف �ل�سحية �لب�رشية، ويغدو يف 

�لربيع �إلهًا رقيقًا جمياًل يك�سف عن �لوجه �لآخر من طبيعته.

وليد  �إنه  �لب�رش،  و�أم من  �لف�سيحة،  �ل�سماء  زيو�ض،  ديوني�سو�ض مرتني: طفل  ُوِلد  لقد 

�حلياة  يكِمل  �لذبيحة. وهو يف حلقته  كاأ�ض  مثل  رمز  لديه  �خلمرة  كاأ�ض  و�لندى،  �لربق 

منه حتدرت  و�لنماء،  �حلياة  روح  ثم  ومن  �لكرمة،  �سجرة  روح  ديوني�سو�ض  كان  كلها. 

�لأخو�ت �لثالث �للو�تي لهن �أن يحولن كل �سيء �إىل ذرة وزيت ونبيذ.
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بكل  مت�سل  ذ�ته  وهو  �حلرة،  �لعبادة  من  �رشبًا  �لأ�سل  يف  ديوني�سو�ض  ديانة  كانت 

�أرو�ح �لطبيعة، بال�سم�ض و�ملاء، باحلوريات �للو�تي ي�سكن �أ�سجار �حلور؛ بل كان يت�سل 

بالأ�ساطري؛ �إله �لغابات، �لذي ن�سفه ب�رش ون�سفه حيو�ن، وبان؛ �إله �لغابات و�ملر�عي �لذي 

يقطع مزماره من بني �لق�سب �لذي ينمو يف مر�بعه. وهكذ� يهيمن بان على �ملو�سيقى، 

�أقد�م  �إثره �أطفال �سغار لهم  �أبوللو، بف�سل مز�مري بان. وي�سور بان ويف  كما كان حال 

كاأقد�م �ملاعز، وينهي د�ئمًا �لعر�ض �لذي يقام تكرميًا لباخو�ض. 

ونطالع يف كتاب »در��سات �إغريقية« �ل�سالف �لذكر �أنه »ياأتي �أخري�ً لتكون له روح 

ت�ساوي روح دمييرت �إلهة �لأر�ض، وهذ� جمال و��سع ف�سيح وغام�ض مثلها؛ فكل قوة �لتنا�سل 

�لتي تتمتع بها �لأر�ض كامنة فيه كذلك تف�سري حتولتها �ل�سنوية. وكما �أن بع�سها يج�سد 

�إنه مالك ثرو�ت �لأر�ض  �لنبيذ.  �لذرة كذلك يتج�سد بع�سها يف  �لقوة يف  مقا�سد تلك 

�لدفينة، وهو و�هب �لرثو�ت عرب �لنبيذ مثلما دمييرت و�هبة �لقمح«. 

من �لي�سري �أن نرى كيف �تفقت عبادة ديوني�سو�ض وذي �ل�رشى �لذي كان- ولو بدرجة 

�أما ديوني�سو�ض فقد  �أبد�ً عند جمرى ماء.  �لطبيعة، وكان مقامه �لأول  �آلهة  �إلهًا من  �أقل- 

ل �ملاء �إىل نبيذ. حونّ

»�إنه روح �سجرة �لكرمة �أوًل، ثم بعدئٍذ روح كل �سجرة كرمة، روح �لنار و�لندى، 

حيًا ويقفز يف �ألف �سجرة كرمة. وهو لكونه �لذكاء �لأرقى يتاأمل �لأمور مبزيد من �لعمق، 

ويتابع بالفكر، توليد �حلالوة و�لقوة يف �أور�ق �ل�سجرة، وحتول �ملاء �إىل نبيذ �سيئًا ف�سيئًا، 

مالحظًا تاأثري �ل�سماء من فوق و�لأر�ض من حتت، ويتدخل ملقيًا ظله، يف كل مرحلة من 

�لعملية. و�لذي لدينا لي�ض �إل كيمياء �لطبيعة يكون لديهم �أ�سياء تتو�سط فيها �أرو�ح حية. 

وهكذ� ينتقلون �إىل �لتفكري يف ديوني�سو�ض )ت�سميته م�ستقة �أخري�ً من �سياء �ل�سماء ورطوبة 

�لأر�ض(، لي�ض بو�سفه جمرد روح �لكرمة؛ و�إمنا روح �حلياة كلها �لتي ت�رشي يف �لأ�سياء 

�لتي تولد وتعد �سجرة �لكرمة رمز�ً لها، لأنها �ملثال �لأ�سد تعبري�ً«.

ذلك  على  ت�سهد  كما  �أي�سًا،  طبيعة  عبادة  بع�سها  يف  �ملوؤ�بيني  عند  بعل  عبادة  كانت 

تتطلب �سحايا  ديانة  كانت  ولكنها  �ل�سحر�ء،  �لو�حات يف  بع�ض  �لعديدة يف  �ملز�ر�ت 
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على نحو فظ يفوق ما يتطلبه �لإغريق؛ فقد كان �ملولوخ وبعل ق�ساة متوح�سون ل يعرفون 

�لرحمة. ولعل ذ� �ل�رشى �لنبطي �أحد �أ�سكال �لإله بعل، وكانت تقدم له �لأ�ساحي و�لقر�بني 

يف معبده، ولكن عبادة ذي �ل�رشى كانت عبادة �أ�سمى و�أكرث نقاء من �لديانات �لآ�سيوية 

�لأخرى، وكانو� يتزلفون �إليه قطعًا بو�سفه �إلهًا يف �أعلى مرتبة، ولي�ض بو�سفه و�حد�ً يف 

�لرتتيب �لهرمي لالآلهة. 

ولرمبا �سعر �لفالحون �لب�سطاء �لذين ما �نقطعو� يعملون ويكدون ويتعبون يف �لأر�ض، 

�إىل �لدين �لذي  �أقرب  �أنهم  وكانو� يف كثري من �لأحيان رقيقًا عند �مل�ستوطنني �لإغريق؛ 

�سدر عن قوى �لطبيعة �لتي يعي�سون و�سطها. فهناك �سيء ما لكل �مرئ: �إله للحرب، و�إله 

للحب، �إله للوفرة، و�إله لل�سحة. وهناك ق�سيدة غنائية ب�سيطة نقلها �ل�سري رنييل رود �إىل 

�لنكليزية من جمموعة �إغريقية ل بد �أن جتد لها مكانًا هنا على درجات هذ� �ملعبد �لعظيم 

�لذي ل بد �أنه كان على قدر كبري من �لروعة يف �أيامه، لأن هذه  �لأبيات تظهر �جلانب 

ديانة  كانت  مثلما  �حلقل،  لعامل يف  يروق  �لذي  �جلانب  ذ�ك  �لإغريق؛  ديانة  من  �لآخر 

ديوني�سو�ض تروق للعمال يف كروم �لعنب. و�ل�ساعر هنا بري�سي�ض، وقد و�سعها يف �لقرن 

�لر�بع ق. م:

معبد ريفي

�أنا �إله �لأ�سياء �ل�سغرية

وفيها ل ريب باأنكم و�جدون

�إن ناديتموين يف �ملو�سم

�إلهًا �سغري�ً، حنونًا

ل تطلبو� مني �أمور�ً كبرية

بل �لأ�سياء �لتي �أنا قادر عليها

�أنا تيخون، �إله �مل�ست�سعفني،

لعلي �أ�ستطيع تلبية دعاء �إن�سان ب�سيط.
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الف�صل الرابع والع�رشون

امل�صــرح

�أنا ثي�سبي�ض، من و�سع �أن�سودة ماأ�ساوية

وعر�ض لأهل �لقرية مباهج جديدة

حني جاء باخو�ض بالكور�ض �لثالثي وجائزتهم

عنزة �أو �سلة من تني �أتيكا

�لروؤو�ض �جلديدة تاأتي بتغيري�ت كثرية ور�ئعة

هي �لعجائب يف رحم �لزمن- ولكنها يل

كان ثي�سبي�ض مبدعها. فماذ� قال

يف �لغابات �لوح�سية، ويف نكتة ريفية،

��سخيلو�ض متجد لي�ض بالناعم ول �لرقيق

بل مثل تيار �ل�ستاء �جلارف، خطه �لقوي

جد �مل�رشح. �أيها �لل�سان �لفذ!

ل ريب �أنه حتدر من �أن�ساف �آلهة قدمية 

»ديو�صكوريد�س«

)ترجمها اإىل الإنكليزية امليجور ]الرائد[ اآر. غرثي ماك غريغور(

لقد حظيت بقايا �مل�سارح يف جر�ض باأو�ساف دقيقة م�ستفي�سة من �أولئك �لكتاب �لثقة 

مما يجعل تكر�ر ما �سبق قوله وبتف�سيل �سديد �أمر�ً غري جمد.

لنا تكوين  يتيح  �ملت�سلة بهذه �لآثار، مبا  �لوقائع  باقت�ساب بع�ض  �أن نذكر  �إذ�ً  وح�سبنا 

فكرة و��سحة قدر �مل�ستطاع حول �ل�ستعر��سات �لتي كانت تقدم يف تلك �لقرون �لأوىل 

من تاريخنا.

�لت�سميم  ح�سب  وكانت  �لتالل،  �أطر�ف  من  و��ستخرجت  �مل�سارح  تلك  عن  نقب 
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�ليوناين �لذي يقال �إن �لرومان �أخذو� به يف �سورية، نظر�ً لقلة تكاليفه �ملادية ومتطلباته من 

�لعمال. لكن يرجح مع ذلك �أنه كان يف �ملدن �لإغريقية من قبل، �إذ ل تعد �ملدينة �لهيلينية 

كاملة �إذ� مل يكن فيها م�رشح �أو �أكرث؛ فقد كان �مل�رشح جزء�ً من حياة �لقوم، كما �أن ن�ساأة 

�مل�سارح تت�سل بالديانة �لديوني�سية �لأقدم. ولكننا ل منلك وثائق تبني ما حدث قبل �أن يقر 

بومبي بحقوق �ملدن عام 63 ق. م.؛ فحياتها �ملدنية بد�أت يومذ�ك، وجاءهم مو�سم �لرخاء 

بعد ذلك �لتاريخ.

تكن  مل  م  ق.   333 �لعام  بعد  جلر�ض  �لأ�سا�ض  حجر  و�سعو�  �لذين  �ملقدونيني  �أن  �إل 

لهم تر�جيديا خا�سة بهم، ونحن نعلم ذلك لأن يوريبيدي�ض حني حكم عليه بالنفي يف 

�إىل �سكل �جلوقة �مل�رشحية، و�أ�سبح يكتب للجوقة  �إىل مقدونيا؛ عاد  �آخر حياته وذهب 

عو�سًا عن �ملمثلني �لفر�دى. وقد عر�ض �لربوف�سور جيلربت مو�ري يف موؤلفه عن �لأدب 

�لإغريقي �لقدمي )Literature of Ancient Greek( يف م�رشحية »رفيقات باخو�ض«، وهي 

�إحدى �أحدث م�رشحياته عن�رش�ً يتمثل يف وجود جوقة من�سدين كبرية )كور�ض( ولي�ض فيها 

�أي ق�سيدة ين�سدها �سوت و�حد )مونودية(. فلماذ�؟ تعليل ذلك �أن يوريبيدي�ض يوم و�سع 

م�رشحياته كان قد هاجر �إىل مقدونيا، ومل ي�سطحب معه على ما يبدو �ملغنني �ملمثلني، ومل 

يكن ملقدونيا �أي باع يف �مل�رشح؛ و�إمنا كان لها عناية بالق�سائد �حلية �لتي تتغنى باخلمر، 

ويوؤديها ممثلون حمرتفون، وهم �لذين قدمو� »رفيقات باخو�ض«.

يقول )مو�ري، م�سري�ً �إىل تطور �لدر�ما �لأتيكية(: �إن هذه �حلركة �ل�ساعدة يف �لأغنية 

�ل�ساخرة ترجع �إىل �أ�سباب خمتلفة؛ كالأزمات �لروحية �لتي �أك�سبت �أهل �أثينا تلك �مل�سحة 

من �لنبل �لتي عرفو� بها، وهناك �حلاجة �إىل �سكل جديد من �لفن يعو�ض عن �مللحمة �مليتة 

بو�سفها حاملة للحكاية �لبطولية، وحتى �لرغبة �لتي فر�سها ديوني�سو�ض وهي عبادة تلك 

�ل�سغار  �لآلهة  �أولئك  �أُحيل  وقد  ماأ�ساوية.  بال�رشورة  تكون  تكاد  �لتي  �جليا�سة  �لعاطفة 

�لرت�جيديات  �آخر  يف  خا�سة  ز�وية  �إىل  �لقدمي  �لعامل  �إىل  ينت�سب  �لذي  �لعتيق  مبجونهم 

�لثالث، و�لعن�رش �لكوميدي ُترك ليتطور ويغدو �سكاًل منف�ساًل من �لفن.

وعلينا �أن نهتم بهذ� �لعن�رش �ل�ساخر، لأنه على �لرغم من �أنه من �ملوؤكد �أن �لرت�جيديات 
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�لعظيمة �لقدمية يف �لع�رش �لذهبي لالأدب �لإغريقي ظلت توؤدى يف �لأعياد �لكربى؛ �إل 

�أنه من �جللي �أن �ملعيار قد تدنى عما كان عليه يف �لأيام �خلو�يل. كذلك مل يكن �مل�ساهد 

�أثينا، و�إن كان ذو�قة وح�سيفًا بطريقته �خلا�سة.  على ذلك �لقدر من �لأملعية �ملعهود يف 

�إن تر�جيديات ��سخيلو�ض �ل�سود�وية �لتي �أر�د �أن يعر�ض فيها �لأثر �لذي يلي كارثة رهيبة 

ما، �أو قدر�ً ل ر�د له، على ب�رش �سعفاء، و�لدر��سة �لعميقة لل�سخ�سية ومنو قوة �لإر�دة على 

�لنحو �لذي عر�سه �سوفوكلي�ض؛ �أكرب مما ك�سف عنه يوريبيدي�ض بقدر من �لو�قعية، حتى 

بينت �أن تلك �لرت�جيديات ما عادت جزء�ً من حياة �لنا�ض �ليومية. فقد مرت مئات �ل�سنني 

منذ �أن كانت تلك �ملاآ�سي ت�سد جماهري �لأثينيني �مل�سدوهني مبا يعر�ض �أمامهم، وتبدلت 

من  فاإنه  و�إذ�ً  �لهيلينية.  �مليول  من  �لرغم  على  �سار خليطًا  ذ�ته  و�جلمهور  �لعامل،  �أحو�ل 

�أن �جلر��سيني- �ساأنهم �ساأن �أقو�م �أخرى يف تلك �ملنطقة- قد بدوؤو� يبدون  �ملرجح جد�ً 

�هتمامًا �أكرب بامللهاة )�لكوميديا(.

�سورة ]مقابل �ض 266 يف �لن�ض �لنكليزي[

�أعمدة �أيونية، جر�ض

ويبدو �أن للكوميديا �أ�سوًل خمتلفة؛ لكنها �سدرت �إىل حد بعيد من �مل�سدر ذ�ته �لذي 

�إىل  ينتمي  �يكاريا  قرية  �إىل  ينت�سب  �لذي  فثي�سبي�ض  )�لرت�جيديا(.  �ملاأ�ساة  عنه  �سدرت 

�لدوريني مثل ��سخيلو�ض �ملولود يف �يليو�سي�ض مدينة �لأ�رش�ر، فلما كان قد �عتاد �سماع 
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�لأغاين �لتي تكر�ض لديوني�سو�ض وطقو�ض عبادة �لأ�رش�ر �لتي حتاكي مو�سوعات �لديانة 

�أع�ساء  وبقية  �حلو�ر  �إىل  �جلوقة  رئي�ض  يوجه  ��سخيلو�ض  وكان  �لرت�جيديا.  بفكرة  خرج 

�جلوقة، وكان هو نف�سه يتوىل �لقيادة. ومن هنا ن�ساأت كما هو معروف بد�ية ن�سيج �ملاأ�ساة 

�أن  و�حلق  رعيته.  طاملا  باأين  �أقر  وهم  عن  نتخلى  �أن  ذلك  مع  علينا  ولكن  كله،  �لو��سع 

ثي�سبي�ض مل يتجول يف حياته بني �لقرى مع فرقة من �ملمثلني �جلو�لة، وكان �أ�سخيلو�ض �ساعر�ً 

وممثاًل، ورجاًل على قدر عظيم من �لأهمية يجعله بعيد�ً عن �لن�رش�ف للعناية بجماعة من 

�لريفيني. فا�سخيلو�ض كما لعلنا نذكر كان مهتمًا بالك�سف عن �لأ�رش�ر �ليلو�سية، ولعله 

لهذ� �ل�سبب عينه ُحكم عليه بالنفي �إىل �سقيلية، وقد تاأثر هو �أي�سًا بالديانة �لديوني�سية �لتي 

كان لها �أ�سد �لتاأثري يف بو�كري �مل�رشح. �أما يوريبيدي�ض فقد �أنهى حياته منفيًا يف مقدونيا، 

وكانت هي �أي�سًا بلدة �لكرمة، �إذ تر�عى فيها طقو�ض �لديانة ذ�تها، وو�سع فيها �آخر رو�ئع 

�أعماله »رفيقات باخو�ض«، وفيها ن�ساهد �لآثار �ملريعة لل�سك بـ »بنثيو�ض« �لذي حاول 

�لق�ساء على عبادة �لإله �ملمثل هنا ككائن بد�ئي جميل، يغري �لن�ساء بال�سعود �إىل �جلبال 

وتاأدية طقو�ض جن�سية جنونية، وذلكم �جلانب �جلنوين من �لعبادة، �رشب �لنبيذ من كاأ�ض 

كان مقد�سًا ذ�ت يوم. 

وقد جاءت �لكوميديا من عبادة باخو�ض ولكن ب�سكل متو��سع، وكان �لقوم يجتمعون 

�حتفالهم،  �خلو�بي  يقيم �سناع  له حني  تكرميًا  تعقد  �لتي كانت  �لريفية  �لحتفالت  يف 

و�ل�ستعر��سات  �لرق�سات  ويوؤدون  �لزجاجات،  يف  �لنبيذ  تعبئة  وقت  �لنا�ض  ويجتمع 

يوؤدون  �لذين  �ملمثلون  وكان  ب�سيطًا.  �لن�ساطات  هذه  طابع  كان  لكن  و�لأغاين،  �ملاألوفة 

�لأدو�ر فيما بعد، و�أتيحت لهم حرية غري حمدودة يف �لكالم، ولدو� و�سط مالهي تلك 

�لتي �ختلطت كما يف �لع�سور �لو�سطى بالطقو�ض �لدينية. وكانت �لكوميديات  �لقرية، 

و�لفتيان  �لن�ساء  على  ح�سورها  يحظر  كان  لذ�  للح�سمة«؛  �فتقار  �أكرب  »تفتقر  �ملبكرة 

�لقا�رشين، و�لعبار�ت �لبذيئة تتطاير و�لنكات �ملرجتلة، وما ميكن �أن يعد يف هذه �لأيام من 

�جلنح كانت توجه للكبري و�ل�سغري من �لقوم من دون حرج.

ولكن عندما كتبت �لكوميديا �لقدمية وحفظت عو�سًا عن �لثقة بالإلهام وليد �للحظة، 
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�لكوميديا  جاءت  ثم  �لأ�سلية.  �ملجون  خ�سونة  عن  ف�ساًل  �لفطنة،  ملح  مذ�ق  لها  �سار 

�لقدمية و�لت�سذيب  �لتي عرفت بها �لكوميديا  �إىل �حل�سافة  �إنها تفتقر  �لتي يقال  �لو�سيطة 

�إمنا كان لها حلظتها �لعظيمة، وقد بد�أت �لكوميديا �جلديدة  �ملعهود يف �لتطور �لالحق، 

بال�سيوع بعد موت �لإ�سكندر �لكبري، وقبل تلك �لفرتة يف جر�ض �لتي ل ندري عنها �سيئًا. 

�ليونانية يف  للروح  �لأدبي  �ملركز  �أفول، وغد�  �إىل  لليونان  �لعظيمة  �لأيام  تلك  و�سارت 

�لإ�سكندرية �أكرث مما هي يف �أثينا. 

كان �أر�ستوفاني�ض �ملمثل �لبارز لفن �لكوميديا يف �لفرتة �لو�سيطة، وهي مقبلة على تطور 

جديد، حيث ل ��سم بلغ �ساأوه يف هذ� �لفن؛ فقد ن�سجت يف �أيامه �لكوميديا وغدت فنًا 

باملقام  حتظى  تز�ل  ما  كانت  �لتي  �لرت�جيديا،  بعد  ديوني�سيا  مدينة  ودخلت  بذ�ته،  قائمًا 

�لأول. و�لكوميديا �جلديدة �لتي كان ميناندر �أف�سل من قدمها تعاين ب�سبب �سياع �لكثري 

لنا  �لتي خلفها  �إل يف �لكوميديات  �أن تبعث من جديد  لها  يتح  �لكتاب، ومل  �أعمال  من 

يدينون  فالالتني  �مل�سادر.  تلك  من  �لكثري  ��ستمد�  باأنهما  يقر�ن  �للذ�ن  وترين�ض  بلوتو�ض 

بالكثري لعبقرية بالد �لإغريق �لتي يكاد كل �إلهام مبدع يرجع باأ�سوله �أبد�ً �إىل تلك �لبالد، 

موؤدى  ولي�ض  �لإغريق.  بالد  �لدو�م  على  هناك  لتجدو�  �مل�سدر  �إىل  تنظرو�  �أن  ح�سبكم 

هذ� �أنهم مل ياأتو� باآيات �لفن �لتي جتاوزت �لإلهام �لذي يدعوهم؛ و�إمنا ق�سارى �لقول �إن 

�لرومان وجدو� يف بالد �لإغريق �أ�سا�سًا لكل ما �أتو� به بعد ذلك. 

وجدت �لكوميديا �جلديدة بني �ل�سوريني ممثلني موهوبني، وكان من �ساأن �لأعمال �لتي 

قدموها هم و�سو�هم �أن �سارت �ل�سخ�سيات �لقدمية تبعث من جديد �لطاهي؛ ملاذ� تر�ه 

�ملحتال،  و�لن�ساب  و�ملهرج،  و�ملحظية،  �ملتزلف،  و�ملد�هن  بارزة؟،  موؤخرة  �أبد�ً  يحمل 

�لكوميديا  وِعدة  �ملحببة  �ل�سخ�سيات  بع�ض  وهم  �دة،  و�لقوَّ �لعلقة،  و�ملتطفل  و�لعبد، 

�جلديدة كما كان �ساأنهم يف �لقدمية. 

لقد م�سى ذلك �لنمط �لبد�ئي من �حلرية �لكبرية، تلك �لإ�ساءة �ل�سخ�سية �لتي متطر كل 

ما من �ساء حظه �لتع�ض �أن يحظى باإعر��ض �لنا�ض �أو نقمتهم، �أو كان �أ�سلع �أو يف �سخ�سه 

عيب؛ فيكون له عندئذ مو�سع يف �لأغاين �ل�سائعة و�لإ�سقاطات �ل�سيا�سية. �أما �حلب فلم 
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�جتماعية يف جمتمع  قيام كوميديا  �لأعمال، ول كان ممكنًا  له موقع عظيم يف هذه  يكن 

�أن يلجاأ  تناول �سخ�سيات ن�سائية  �إذ�  �ملوؤلف  �إل دور �سغري. وكان على  للن�ساء  لي�ض فيه 

�إىل �سخ�سية �لع�سيقة �أو �ملحظية، �أو فتاة ما بريئة �ختطفت من و�سط �أهلها �أو هم باعوها. 

وكان �لزو�ج يومئذ م�سيبة تريدها �أن تنزل بعدوك على �أن ت�سيبك �أنت، ولطاملا كانت 

�لعاطفة مفقودة يف �لدر�ما �لإغريقية، ولكن �لكوميديا �جلديدة �أظهرت تقدمًا حمققًا يف 

�إىل ع�رش  ينتمون  �لذين  �لقوم  لنا هوؤلء  فاأي ظالل قدمها  طرق مو�سوع ق�س�ض �حلب؛ 

�آخر، و�إن ��ستمرو� حتى ع�رشنا يعي�سون جنبًا �إىل جنب مع �حلدث �مل�سيحي! 

»�أنو�ر يف �أيديهم، ومو�سيقى قدمية على �سفاههم، 

ع�سل �لرب�ري و�ل�رشق و�جلمال«. 

ثم  �لليل  ظاهرين يف  �سبه  كالأ�سباح  ميرون  فاإنهم  عنهم  كتب  ما  من كل  �لرغم  على 

يختفون قبل �نبالج �لفجر. فهل تر�نا نعرف �سيئًا عنهم؟ �أفل�سنا جند مالمح معينة تقدم لنا 

مفتاح طبيعة قوم على �خل�سو�ض؟ �أفرتى كان رجال جر��سا يد�أبون على ح�سور �لولئم، 

�أ�سو�ت  �إن  �أينما �جتهت؟  �لنا�ض  �أذين �جلاد من  �لقيثارة �ملرتفعة توؤذي  �أنغام  وهل كانت 

�لطرب و�لروؤو�ض �ملزينة بالأكاليل و�لورود على �ملائدة، و�ل�ساعات �لتي تنفق يف حديث 

ل يتوقف، وكثري�ً ما يكون ذكيًا فكهًا ولو خالطه �لفح�ض؛ تلكم هي �ل�سورة �لتي حتملها 

�إلينا �لكتب �لقدمية و�جلديدة. وقد ��ست�سلم �جلي�ض يف �سورية �إىل هذ� �لهوى �ل�رشقي حلياة 

يرتدوها.  �أن  �إليهم  يطلب  حني  دروعهم  بثقل  يرمون  �جلنود  و�سار  و�ل�سهولة،  �لرفاه 

و�رشعان ما وجدت روما �لتي كانت ترفع بالد �لإغريق- وكل ما هو �إغريقي �إىل �أعلى 

مرتبة يف نظرها- �أن �لإغريقي �مل�ست�رشق قد غد� �سيئًا بائ�سًا ك�سوًل متبطاًل. وهكذ� ثمة 

�سيء من �حلقيقة يف هذه �ل�سورة، ولكن رمبا كان لها وجه �آخر. 

كانت بيزنطة- وهي حمور �لعامل �ملتمدن- مدينة مكتظة بال�سكان وفيها �سيء من كل 

�سيء. وت�سيع يف �لبالط �لثقافة و�حل�سارة، ولكنه مع ذلك ياأخذ باأ�سباب �ل�رشور و�حلبور، 

ويت�سم �لدين مبظاهر �لفخفخة و�لزهد يف �آن معًا، ويت�سف �لرجال و�لن�ساء باخلري و�ل�رش يف 

�آن و�حد، كما قد يكون �أ�رش�بهم يف كل مكان، �إمنا كان هناك �لكثري من �جلر�ئم. و�جلو 
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للذهول.  تنزلها ب�رشعة تدعو  �أن�سارها ثم  باملغامر�ت، وربة �حلظ ترفع من م�سائر  مملوء 

�أما �جلثث فرتمى يف مياه �لبو�سفور �لزرقاء، وكانت �أعد�دها �سخمة. لقد كانت عا�سمة 

�لإمرب�طورية تذخر باملادة ل�سوغ �لكوميديا. 

�لعاد�ت و�لتقاليد  ليتج�سمو� عناء �خلروج لدر��سة  �لكوميديا مل يكونو�  ولكن كتاب 

�ل�سائدة يف �أيامهم، و�إن كانو� ل يتحرجون من �لإ�سارة �إىل مو�سوع يدور �حلديث فيه، 

�أو ق�سية �سيا�سية ر�هنة يف �سميم �لق�سة. ويلوح للمرء �أن هوؤلء �لقوم ينفردون بنزعتهم 

�ملحافظة يف �ختيار طر�ئق �مل�رشح؛ فكان كل تغيري يحدث ب�سورة متدرجة. 

وملا كان يبدو من �ل�سعب عر�ض م�رشحية كوميدية على م�رشح جر�ض من دون �هتمام 

مبا كان ُيكتب وما هي �سلة بع�ض كتاب �مل�رشحيات مبدن �حللف �لع�رش؛ فاإنه لبد لنا من 

�لرحتال �إىل �لإ�سكندرية حيث كان يعر�ض بع�سها. 

ميثل »ميناندر« خامتة �لفرتة �لإغريقية �لكال�سيكية، وفق ما ذهب �إليه �لربوف�سور �لر�حل 

�لإ�سكندرية  ُتدر�ض على نطاق و��سع يف  �لرفيع  �أعمال هذ� �مل�رشحي  »مهايف«، وكانت 

حني كان كتاب �لكوميديا �جلديدة ما ز�لو� منكبني على �إنتاج بو�كري �إنتاجهم. وكانت 

�إحدى �لنقاط �لرئي�سة يف هذه �لأعمال ب�ساطة �للغة؛ يالحظ �أحد �للغويني �ل�سيوخ هذه 

�حلقيقة عند تناوله �سعر�ء �لفرتة �لو�سيطة، بقوله: »مل يحاولو� ��ستخد�م �أ�سلوب �ل�سعر؛ بل 

جلوؤو� �إىل لغة �حلياة �لعادية وعدتهم يف ذلك جو�نب �لقوة يف �لنرث«.

وهذ� �ملقطع �ل�سهري مقتطف من م�رشحية بالالتينية مقتب�سة عن م�رشحية �إغريقية تعر�ض 

متزلفًا يعتا�ض من ر�ع غني يحتقره لهذ� �ل�سبب: »هناك من �لرجال من يتمنى �أن يكون 

�ملتقدم يف كل �أمر، وهم لي�سو� من �ل�سباقني يف �سيء. و�إنني �ألتحق بهوؤلء لكن ل �أق�سدهم 

لأجعلهم ي�سحكون و�إمنا �أ�سحك معهم كما �أهوى ويطيب يل. و�أعجب يف �لوقت ذ�ته 

بح�سافتهم؛ فاأطري كل ما يقولونه، و�إذ� قالو� �لعك�ض �أطريته �أي�سًا، و�إذ� قالو� ل، قلت 

�أنا �أي�سًا ل، و�إذ� قالو� نعم، قلت نعم؛ وبعبارة مقت�سبة �أقول �إين درجت على �إطر�ء كل ما 

ي�سدر. وهذ� هو �لطريق �لأجدى هذه �لأيام«. 

كان عدد كتاب �لدر�ما يف �لفرتة �ملتاأخرة كبري�ً ونتاجهم هائاًل، ومل نعد ن�سمع برجل 
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يطالعنا بثالثية يف �لعام وبذلك يقدم للعامل �آية من �آيات �لفن، ولدى هور��ض بع�ض ما يقوله 

عنهم يف »�لهجائيات«. فهو يقول عن لو�سيليو�ض �لذي ي�ستطيع �إمالء مئة بيت من �ل�سعر، 

وكاأن ذلك مغامرة �سخمة، وهو و�قف على قدم و�حدة: »وفيما يتدفق كجدول مملوء 

بالطمي ُي�رش �ملرء باأن يهمل �لكثري مما ي�سدر عنه؛ �إنه كاتب مطنب م�سجر، به من �لك�سل 

�أكرث من �أن يحتمل م�سقة �لكتابة، �أعني �لكتابة �ل�سليمة، �أما �لكمية فال �أقيم لها وزنًا«. 

هناك كاتب �آخر غزير �لإنتاج لدرجة تثري �لعجب، يتحد�ه خلو�ض مبار�ة:

»هاكم هذ� كري�سبينو�ض يتحد�ين، ويقدم يل �لعالوة �لتي متنح لالأ�سعف ليعادل �لأقوى، 

ويقول: خذ، رجاء، �ألو�حًا للكتابة، و�ساأفعل مثلك؛ ثم �سجل �أين �أنت، و�ذكر �ل�ساعة، 

و�ملحكمني، ولرن �أيًا منا �أغزر �إنتاجًا. و�أرد: ل دعك من هذ�. �إين لأ�سكر �ل�سماء، لأنها مل 

تنعم علي �إل بقدر متو��سع من �لعبقرية وهي قلما تنطق، و�إذ� ما نطقت كان ما تنطق به 

قليل جد�ً؛ �أما �أنت، فلك �إن �سئت �أن حتب�ض �لهو�ء يف منفاخ من جلد �ملاعز، وتنفخه بقوة 

�إىل �أن تطوع �لنار �حلديد....« 

�إن �لزمن لينزل نقمته باأولئك �لذين ي�سيئون ��ستخد�م نعمه؛ فمن ذ� �لذي �سمع بالأدب 

ومل ي�سمع بهور��ض؟ وكم من �لرجال- حتى �لذين لهم باع يف �لطالع على �لأدب- قد 

�سمعو� بكري�سبينو�ض؟ 

ثمة �لعديد من �لنتقاد�ت �لتي توجه �إىل كتاب �مل�رشحيات يف تلك �لأيام، يف كتابات 

هور��ض، ومعها باملنا�سبة نقد للدر�ما، ومن ذلك �أنه يلوم لو�سيليو�ض على خ�سونة �أ�سعاره مع 

�أن �لعامل يقول باأنه نظف �ملدينة كلها مبلح �أتيكا. »ولئن كنت �أجيز ذلك؛ لكني ل�ست على 

��ستعد�د للقبول باملاآخذ �لأخرى، ولو �أجزت تلك �ملاآخذ حلملت نف�سي على �لإعجاب 

حتى بنكات لبرييو�ض وكاأنها ق�سائد ر�ئعة؛ �إذ ل يكفي �أن ي�سحك �مل�ستمع ملء �سدقيه، 

�أنه حتى هذ� ل يخلو من مزية؛ ولكن �لقت�ساب مطلوب، لئال تنزل �لكلمات من  ولو 

دون حرج على �أذنني �أنهكهما �لإ�سغاء، وعلينا �أن ن�ساأل �أن تكون �للغة، �سارمة �أحيانًا، 

ويف �لأغلب فرحة، حافظة لل�سخ�سية، خطيب �أو �ساعر �أحيانًا، وقد يكون حينًا �سخ�سية 

�ساخرة ر�قية لإن�سان ل ي�ستعر�ض قوته، و�إمنا يتق�سد رعايتها. وكثري�ً ما حت�سم ق�سايا ذ�ت 
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م�ساهري كتاب  �سهد  للق�سوة. وقد  يكون  ما ل  �لقوي  �لتاأثري  من  لها  فيكون  بنكتة  �ساأن 

�لكوميديا �لقدمية على �سحة هذ� �لر�أي، وهم جديرون باأن يكونو� قدوة؛ و�إن كان ذلك 

�لأحمق �ملغرور هريموجين�ض مل يقر�أ تلك �لن�سو�ض قط، ول ذلك �لقرد �لذي ل مهارة 

لديه �سوى رفع عقريته باإن�ساد �أ�سعار كالفو�ض وكاتلو�ض«. 

�أي�سًا على �ملزج بني �لالتينية و�لإغريقية  �إنه يعرت�ض  فهل هناك قول �أ�سدق من هذ�؟ 

�لذي �أتى به لو�سيليو�ض، كما �أنه لي�ض مقتنعًا مبا ذهب �إليه �لقائلون باأن مزيج �للغات ممتع 

خالب كما هو مزيج نبيذ �لفالرييان و�سنوه �لكياين. 

فاأي كوميديا �جتماعية ميكن لهور��ض �أن ياأتي بها، حني يجعل �سخ�سياته تنطق بحو�ر 

ر�سيق كالذي نطالعه يف »�لر�سائل« و»�لهجائيات«! لكنه يقول لنا �إنه لي�ض ب�ساعر، و�إن 

ما با�سم �ل�سعر. »�لهجاء« �بن �لكوميديا- ف�ساًل عن �لكوميديا ذ�تها- ل ميكن �أن ُيكرَّ

�إننا جئنا �إىل روما بعد كل �أمر لأن كاتب �مل�رشحيات �لهزلية �لذي ك�سب لنف�سه �سمعة 

�إمنا �أتى من �إحدى مدن �حللف �لع�رش ليجرب حظه يف �ملدينة �خلالدة، وكان هذ� بوبليليو�ض 

�لذي لديه جمع من �ملاجنني �ملعجبني يجوب معهم �لعامل. وكان معروفًا جد�ً يف روما؛ 

فقد ذكره �سي�رشون و�تيكو�ض يف �ملر��سالت �لتي تبادلها بينهما. وكان مناف�سه �لأكرب يف 

هذ� لبرييو�ض �لذي مل حتظ م�رشحياته �لهزلية بتقدير هور��ض، كما مل ينل من �لرومان ن�سف 

�ل�سعبية �لتي لعبها ذلك �ليوناين - �ل�سوري �ملوهوب. 

كان بوبليليو�ض من مو�طني �أنطاكية وُحمل �إىل روما عبد�ً، وهناك ��سرتعى �نتباه �سيوف 

�سيده ب�سدة فطنته، وملا �أعتقه �ساحبه �أ�سبح ممثاًل كوميديًا، ور�أ�ض جمع من �ملمثلني، ويبدو 

�لنا�ض من جميع �لأ�سناف ي�سحكون  �ملتدنية، و�إن كان  �لطبقات  �إقباًل من  �أنه �سادف 

عنده  �حلو�ر  بع�ض  فيها، وكان  ي�سارك  �لتي  �مل�رشحيات  يبتكر  بوبليليو�ض  لنكاته. وكان 

مرجتاًل، ولكن هناك ن�ض مدون يعتمد �أ�سا�سًا يف �لتمثيل. وكان �سي�رشون يح�رش �لألعاب 

�لتي تقام على �رشف يوليو�ض قي�رش، ويف هذه �ملنا�سبات كان بوبليليو�ض وليربيو�ض ينالن 

�جلائزة، وكالهما على ما يبدو يرجتالن. 

ويبدو �أنه كان يطلب �إىل �ملمثلني �رجتال �ملو�قف بالتد�فع و�مل�ساك�سة، مما كان م�سليًا جد�ً 
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بل وممتعًا للذهن ومعرب�ً- كما عند بوبليليو�ض- ب�سعر موزون �أنيق. ولكن هذه �مل�رشحيات 

كانت بعيدة عن تعريف �أر�سطو �لذي يقول �إن �لكوميديا ت�سري مبو�ز�ة �لرت�جيديا؛ فهذ� 

يطهر طبيعتنا بالدموع و�لآخر بال�سحك. 

�إىل �لأمام؛ فاختفاء �لكور�ض كان خطوة  ولكن �مل�رشح كان يف نهاية �ملطاف يتطور 

كربى نحو كوميديا �أكرث و�قعية، كذلك �أ�سبح �لتمثيل �أكرث و�قعية، و�بتعد كثري�ً عن كونه 

�مل�رشحية  كر�تينو�ض  �بتكر  �أن  �لتطور  هذ�  من  وكان  مدٍو.  و�سوت  حركة  ق�سية  جمرد 

بالط  يف  عر�ض  �أد�ء  رف�ض  �إىل  �لوطنية  حما�سته  به  دفعت  �لذي  ميناندر  �أما  �ل�سيا�سية. 

بطليمو�ض فكان �أثينيًا يطيب له �لبقاء يف وطنه �لأم. ولكن كان هناك كثريون ممن رحلو� 

�إىل �سورية، كما كان ممثلو �لإ�سكندرية م�سهورين. 

وكان ميناندر وفيلمون �لأف�سل بني كتاب �مل�رشح، وكانا يوؤثر�ن �ملجد بنيل �جلائزة يف 

موطن �مل�رشح �لكال�سيكي �لأ�سلي، ول ريب باأنهما كانا �أ�سد �رتياحًا يف ربوع وطنهما 

مع جمهور �أثينا �حل�سيف �لذكي و�حل�سا�ض و�حليوي، ويوؤثر�نه على �أي مكان �آخر عرفاه. 

ولعل �ل�سبب يف ما كان يحط من همة �لكاتب �مل�رشحي يعود يف بع�ض �إىل �نخفا�ض همة 

جماهري �مل�رشح، وهكذ� ��سطر �لكاتب �إىل و�سع �لن�سو�ض ح�سب ما يطيب للعامل بدًل 

من �أن يحمل �لعامل على �أن يكون �أرقى و�أكرث تقدمًا بف�سل كتاباته. 

ويف نهاية �ملطاف �جته فيلمون �إىل �لإ�سكندرية وقدم �لعديد من �مل�رشحيات، وقد كان 

�أثينا، كما كان غرميه  �أهايل �رشق�سطة، لذ� مل يكن �سديد �لرتباط باأر�ض  فيلمون هذ� من 

�لرت�ب  فوق  �إل  تكت�سب  ل  جميعهم  �مل�رشح  كتاب  عند  �ل�سهرة  لكن  ميناندر،  �لعظيم 

�لإغريقي. 

فما كان هوؤلء  �مل�رشح،  �ملهنية يف  �سوريون كثريون جناحًا يف حياتهم  ولقد �سادف 

�إقباًل �سديد�ً، كما كانو� جملني يف �رجتال  للفطنة و�حل�سافة ولقو� من �جلمهور  يفتقرون 

قطعًا  وجعلهم  عظيمًا،  فكان  بامل�رشح  �سغفهم  �أما  غبار.  لهم  ي�سق  ل  وحمدثني  �ملو�قف 

يرقون �إىل �ملعيار �لأتيكي، وكانت فر�ض �ل�ستغر�ق يف هذ� �لهوى تفوق ما كان لالأثينيني 

يف �لأيام �لأوىل لالحتفالت �لديوني�سية؛ ففي تلك �لأزمان كان كل �سبب يبدو مقبوًل 
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لإقامة �لألعاب، وما ي�ساحبها من �سباق �ملركبات وخمتلف �أ�سكال �لألعاب و�أ�سباب �لرتفيه 

و�لعرو�ض �مل�رشحية. 

يبدو �أن للم�رشح �ملك�سوف يف زمن �لإغريق و�لرومان وقعًا جمياًل على �لأذن، لكن 

لهذ� �مل�رشح مثالبه؛ فهطول �لأمطار فجاأة كان يدفع باحل�سور �إىل طلب �مللجاأ يف �إحدى 

ي�رشد  �لذهن  �ل�سم�ض  وهج  رمبا جعل  كذلك  �لأعمدة،  بني  و�لدهاليز  �لأروقة  �أو  �ملباين 

عما هو �أمامه. و�إذ� �متالأ �ملدرج- وكان و��سعًا كبري�ً فعاًل حتى يفي�ض بح�سود �حل�سور- 

كانت �حلكمة تفر�ض �أن يوؤمن �ملرء مكانًا لق�ساء �لليلة هناك. فكان �لعر�ض يبد�أ عند �لفجر 

ثم ي�ستمر- رمبا من دون �نقطاع- حتى حلول �لظالم. وكانت �مل�رشحيات جتري م�ستمرة 

�لو�حدة تلو �لأخرى، ومل يكن للح�سور فر�سة لتناول وجبة جيدة �إل قبل بدء �لربنامج، ولي�ض 

لهوؤلء فر�سة للر�حة و�لنتعا�ض، �إل عند �خلروج للرتويح عن �لنف�ض، وذلك يف �لفرت�ت 

�لكئيبة من �مل�رشحية. ولكن �لفر�سة كانت تغتنم دومًا، و�لنا�ض يجل�سون م�سدودين �إىل 

ما يعر�ض �أمامهم يف هذه �ملنا�سبة �لكربى؛ فيظهر �أحد �ملمثلني على �مل�رشح معلنًا �أن �لفر�ض 

قادمون، وهو �إمنا يكرر �إ�سارة �أعطيت للممثل وكررها فر�ض حقيقيون يظهرون على �أعلى 

�سف يف �مل�رشح وقد �رتقو� �إىل هذ� �ملكان من دون �أن يلحظهم �حل�سور. 

ولعل هذه �ملالحظة حول �جلمهور �لأثيني من كتاب �إيه. �إي. هيغ »�مل�رشح �لأتيكي« 

تقدم لنا �سورة �سادقة عن �جلمهورين �لإغريقي و�ل�سوري يف �أي م�رشح من �مل�سارح يف 

�ملدن �لع�رش: 

»كان �لأثينيون جمهور�ً يتفاعل مع ما يعر�ض �أمامه، ويعرب عن م�ساعره باأو�سح �سكل. 

ول ريب باأن �ل�سجيج و�لهدير �للذين كانا ي�سدر� من ح�سد يبلغ ع�رشين �ألف متفرج بلغو� 

درجة عالية من �لهياج كفيلني باأن يجعال �آذ�ن هذ� �جلمهور �لغفري يف حالة من �ل�سمم، 

فو�سفهم �أفالطون باأ�سو�أ و�سف. وهذ� ما يجعل �ملحكمني يجدون �سعوبة يف مقاومة 

�أ�ساليب  �أحكامهم �خلا�سة؛ فقد كانت  �لتظاهر�ت و�لت�سويت ح�سب ما متليه  مثل هذه 

�لتعبري عن �ملتعة �أو �ل�سمئز�ز �أو �ل�سيق ل تختلف عما هي عليه يف �لأزمنة �حلديثة، وتعرب 

عن نف�سها بال�سفري و�لتاأوه من ناحية و�ل�رش�خ و�لت�سفيق من �لناحية �لأخرى.
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وكان لالأثينيني طريقة خا�سة يف �لتعبري عن �نزعاجهم بال�رشب بكعب �سنادلهم على 

مقدمة �لكر��سي �حلجرية �لتي يقعدون عليها. وكانت ترمى �لأحجار �أحيانًا من �جلمهور 

�ملنزعج ملا يجري �أمامه. ومن ذلك �أن ��سكينيز تعر�ض لل�سفري من �جلمهور �ملنزعج كي 

ينزل عن �مل�رشح كما »تعر�ض لقذف �حلجارة حتى كاد �أن يقتل« يف حياته �لعملية على 

�مل�رشح. وهناك �إ�سارة �إىل هذه �لعادة يف ق�سة �أحد �ملو�سيقيني من �لدرجة �لثانية، وتفيد 

باأنه ��ستعار كمية من �لأحجار من �سديق له بغر�ض بناء بيت، ووعد برد هذ� �لدين حني 

يجمع مثل هذه �لأحجار عند �إقامة حفلته �لثانية. وقد �عتاد �جلمهور يف �أقاليم �أتيكا على 

�لذين ل يحوزون  �ملمثلني  بها  م�ستهدفني  �لقذ�ئف،  و�لزيتون وغري ذلك من  �لتني  �إلقاء 

على �إعجابهم. ولكن مل تكن �ملطالبة بتكر�ر ما يروق �جلمهور بالأمر �ملجهول عندهم، 

ول �سيما �إذ� ��ستهوت مقاطع من �أعمالهم جمهور �حل�سور. وين�سب �إىل �سقر�ط �أنه ر�ح 

يطالب بتكر�ر �ل�سطور �لأوىل من م�رشحية يوريبيدي�ض »�ور�ستي�ض«. 
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الف�صل اخلام�س والع�رشون

الع�رش الف�صـي

حفلت �لقرون �لأوىل من �لع�رش �مل�سيحي كما ر�أينا بال�سطر�بات، ولي�ض من �ل�رشوري 

تكر�ر هذ� �لقول فاحلقيقة جلية و��سحة؛ لول �أن �ملرء �إن فاته �ل�ستذكار فاته كذلك �أن 

يحيط بالفكرة �لأ�سا�سية يف هذ� �لنتاج �لفكري �لذي جاء لحقًا. 

و�حل�سارة  �أهميتها،  تفقد  �لقدمية  و�لأفكار  �سلطانها،  تفقد  �لكربى  �لدول  وكانت 

و�لديانات تتد�خل فيما بينها، وبد� �مل�ستقبل د�كنًا مظلمًا وم�سو�سًا م�سطربًا على �أ�سد ما 

يكون. 

ولقد �سادف �أن تكون فرتة �لرخاء �لعظيم جلر��سا يف تلك �لقرون متز�منة مع �لأزمات 

�ملختلفة �لتي �أخذت ت�سري مع بع�سها بع�سًا من دون �أن تتد�خل، حني كان �لنا�ض ما ز�لو� 

يعي�سون وهم �أقو�م ونحل حتت ر�ية روما ح�سب �ملثل �لهيلين�ستية، ويجاهدون لبقاء هيكل 

�ملجتمع �لذي لبد �أنهم �أدركو� �أنه حمكوم عليه بالنهيار. 

وكانت مر�كز �حل�سارة- �إىل جانب حق روما وحتى �أثينا باملطالبة باأن �لأهمية �لأ�سا�سية 

ما تز�ل لهما- �لإ�سكندرية وبيزنطة ودم�سق وبغد�د و�أنطاكية وبع�ض �ملدن �لأخرى يف �آ�سيا 

�ل�سغرى. وكانت مدن �لديكابولي�ض على درب �لقو�فل بني م�رش �أو دم�سق و�ل�ساحل،- 

ومن ثمن بالد �لإغريق وروما- ذ�ت مكانة رفيعة يف �حلركة �لأدبية؛ بل �إنها قدمت بع�ض 

من �أ�سابو� �سهرة عظيمة يف جمال �لفكر و�لأدب. ويبدو �أن �أنطاكية وجد�ر� وبيال كانت 

�أهم �ملر�كز �لأدبية، بل �إن �لكثريين من �ل�سوريني ذوي �لأ�سول �لإغريقية ولدو� يف هذه 

لي�ض هناك من  بيزنطينو�ض، ولكن  ل�ستيفانو�ض  �أبناء  �أجنبت ثالثة  �أن جر��سا  �ملنطقة. كما 

�سند لهذ� �لقول، و�لأبناء �لثالثة هم �أفالطون، ونحن نعلم �أنه ولد يف �إجينا، حيث كان 

لو�لده بع�ض �لأمالك، و�لد�عية �مل�سيحي �أري�سطون �لذي كان يردد دومًا �أنه ُولد يف بيال 

حيث عا�ض، وكريكو�ض �لذي مل �أمتكن من تعيني مكان ولدته. 

ول ريب باأن جر��سا حظيت باهتمام �سديد من حيث �أثرها يف ن�سوء �حلركة �جلديدة 
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�لتي خرج بها �جلر��سيون؛ �سو�ء كان للمدينة ذ�تها وليد �أدبي �أم ل، فقد كان �أبناوؤها على 

�لأرجح ينزعون �إىل �جلد�ل و�لنقا�ض، �ساأنهم يف ذلك �ساأن �سو�هم من �أبناء جلدتهم. ولنا 

�أن نتخيل و�سول �ملحا�رشين �مل�سافرين �إليها بعد �أن �سافرو� يف خمتلف �أرجاء �لإمرب�طورية 

�لرومانية �ملرت�مية �لأطر�ف و��ستقبالهم يف �ملدينة �لبي�ساء، حيث لقو� ذلك �لرتحيب �لذي 

�لعناية  �أ�سد  ويعتنون  و�لرتف،  �لرفاه  حياة  يحبون  ما  قدر  �ملعرفة  يحبون  قوم  �سمة  كان 

باحلديث �لر�قي.

لقد كان هذ� ع�رش�ً جال فيه رجل �لأدب �لبقاع طوًل وعر�سًا بحثًا عن رعاة �لأدب، 

�لعامل و�إلقاء �ملحا�رش�ت، وذلك يف ع�رش  �لتجو�ل و��ستق�ساء ما يف  �لرغبة يف  �أو ملجرد 

كان يف �ل�سفر و�لرتحال و�لنتقال من مكان �إىل �آخر م�سقة وي�ستغرق وقتًا طوياًل. وكان 

ب�سددها،  نحن  �لتي  �لأزمان  قبل  �لأخرى،  و�لبلد�ن  �سورية  غادرو�  قد  �لرجال  عظماء 

بالقليل كان يظهر بني �حلني  لي�ض  �أثينا وروما، ومن هوؤلء عدد  ليمتحنو� حظوظهم يف 

و�لآخر يف �ملدن �ملتحالفة؛ فاأر�سطو �لعظيم- وهو من �ستاجريو�ض يف خلقيدونيا- ولد 

يف �لن�سف �لأول من �لقرن �لر�بع، ثم ذهب �إىل بيال يف مقدونيا بدعوة من فيليب �ملقدوين 

�لذي �تخذه معلمًا لبنه �ل�سغري �لإ�سكندر. ولقد عاد �إىل �أثينا و�أ�س�ض هناك مدر�سة لتعليم 

�لفل�سفة، وذلك بعد وفاة فيليب وبد�ية حمالت �لإ�سكندر. 

وير��سل  �لكلد�ن،  منطقة  يف  يحا�رش  �ل�سكاك  و�ل�ساعر  �لفيل�سـوف  تيمون  وكان 

بطليمو�ض فيالدلفو�ض. فرعاة �لأدب و�لأدباء كانو� �رشورة يف تلك �لأيام، وقد وجدنا 

�أبولودورو�ض وهو تلميذ ديوجني ل يتورع عن �إهد�ء كتابه يف �لتاريخ �لذي و�سعه �سعر�ً 

وعر�ض فيه لالأحد�ث �لرئي�سة بدء�ً من �سقوط طرو�دة حتى �أيامه للملك ذ�ته، وقد �أورد 

�سيمو�ض �خليو�سي )ن�سبة �إىل جزيرة خيو�ض( يف �إهد�ئه هذ� �لعمل ��سم �أمري �آخر. وكان 

�أقدم عهد�ً،  �عتمد فيه على موجز و�سعه كاتب  هذ� �لعمل و�سفًا جغر�فيًا منظوم �سعر�ً 

لي�ض  �إىل ملخ�ض، وهو على عجل، ورمبا  �لرجوع  ين�سد  ونه على نحو يالئم من  دَّ وقد 

لديه وقت، ول ياأن�ض يف نف�سه مياًل للدر��سة، ويفيد يف تلبية حاجة ملحة لالطالع غري 

�ملتعمق.
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�سورة ]مقابل �ض 285 يف �لن�ض �لنكليزي[

�حلمامات �لرومانية، جر�ض

�إن قبل منه هذ� �لإهد�ء، و�أن  �أن �لأمري �سي�سيب �سهرة  يومئ �سيمو�ض يف ر�سالته �إىل 

�لكاتب �سوف يهتم مبا ي�ساء �حلاكم فعاًل وي�ستطيع �خلو�ض فيه لحقًا. وكانت هذه �مياءة 

لطيفة! وجديرة بالقتبا�ض بو�سفها رمبا �أمنوذجًا فريد�ً يف هذ� �لباب، ونطالعه يحدثنا عن 

�أبولوردورو�ض وتاأريخه فيقول: 

»لقد عر�ض مدة تزيد على 1040 �سنة م�ستذكر�ً عدد �ملدن وحمالت �جليو�ض و�لأمم 

�لتي ت�رشدت، وما �رتكبه �لرب�برة من جتاوز�ت وعدو�ن، و�لعمليات �لبحرية، و�لألعاب 

�ل�سعبية، و�ملعاهد�ت �لتي عقدت و�ملعارك �لتي جرت، و�أفعال �مللوك و�مل�ساهري �لآخرين، 

وعزل �لطغاة. ثم جتري �لرو�ية وي�ستفي�ض �لكاتب يف و�سف عر�ض ذروة �حلكاية؛ وهو 

�أجل  من  �لفكه  �لأ�سلوب  هنا  ويختار  �ملوزون  بال�سعر  مو�سوعه  يعر�ض  �أن  عندئٍذ  يوؤثر 

�لو�سوح، كما حر�ض على �أن ي�سهل على �لقارئ ��ستذكار ما طالع. و�ساء هنا �أن يعر�ض 

للقارئ مثاًل من �حلياة ذ�تها. فاإذ� �ساء �ملرء �أن يحمل عدد�ً من �ألو�ح �خل�سب فلن ميكنه 

�ملوزون  بال�سعر  �ملعرو�سة  للق�سة  فاإن  و�إذن  بع�سها؛  �إىل  �لألو�ح  هذه  �سد  �إذ�  �إل  ذلك 
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مز�ياها �لتي تف�سل �لنرث. �أما وقد جمع �أخبار �لزمن يف هذ� �مللخ�ض و�أدى و�جب �لتقدير 

باأ�رشه، و�أ�سفى �ملجد �ملُخلد  �لعامل  �إىل �مللك بطليمو�ض �لذي باتت �سهرته تعم  باإهد�ئها 

على ذلك �لأطل�ض �لذي يظهر ��سمه يف عبار�ت �لإهد�ء«.

من  �لقليل  �لقدر  ذلك  لقاء  �ملجد  من  �لقدر  بهذ�  حافاًل  �إهد�ء  يقبل  ل  �لذي  ومن 

�لكرم؟ 

ويف �لقرن �لثالث قبل �مليالد ولد يف جد�ر� كاتب عظيم، وكان هذ� مينيبو�ض �لذي 

�ساعت ل�سوء �حلظ �أعماله �لنرثية و�ل�سعرية، و�إن ظل م�سهود�ً له تاأثريه يف كتاب �آخرين، 

وكان رقيقًا و�سار بعدئٍذ عتيقًا، ثم جنى من �ملال ما جعله مر�بيًا. ولعل تلك �لتجارب 

كافة  �لطبقات  تناول  فلقد  و�ل�سخرية؛  �لتهكم  عليها  غلب  �لتي  �حلياة  �إىل  نظرته  تف�رش 

بالتهكم  �لفال�سفة، وكانت به نزعة �سديدة ملعاجلة �ملو�سوعات �جلادة  بالهجوم، ومنهم 

لوقيان  با�سم  �سذر�ت، ومن ذلك مقالة  �أعماله �سوى  يبلغنا من  مل  و�ل�ستخفاف. ولكن 

�لذي در�ض �أعماله و�أخذ عنه �أ�سلوبه، ولعله كان نتاج قلم �ملر�بي �سابقًا �لذي غد� فيل�سوفًا 

لحقًا. ولكني ل �أملك �سخ�سيًا �أن �أفكر مبينيو�ض من دون �أن تبعث يف خيايل لوحة لرجل 

متحف  يف  فال�سكيز  للوحات  �ملخ�س�سة  �ل�سخمة  �لقاعات  يف  معلقة  �لكامل  باحلجم 

�لقامة جملاًل بعباءة �سود�ء ينظر بعينني خارقتني من حتت قبعته  بر�دو، ومتثل �سيخًا طويل 

ذ�ت �حلافة �لو��سعة ومنظره يوحي بالبوؤ�ض؛ فلماذ� �سور �لر�سام �لإ�سباين �لعظيم مينيبو�ض 

�جلاد�ري؟ وملاذ� يف هيئة مت�سول �إ�سباين؟

�أعمال  �إليه يف  �آل  �لذي  �مل�سري  �لنا�ض  يتذكر  �سوف  �لذي  مينيبو�ض  �أكرب مقلدي  كان 

وقد  �لذ�ئع.  �ل�سيت  ذ�  ولوقيان  �أي�سًا،  من جد�ر�  وهو  ملياجر،  �حلكيم  �ل�ساعر  �آخرين 

�لكتاب  باأفالطون ودر�ض  �لذي كان معجبًا  يتبع، وهو  لوقيان بو�سفه قدوة ومثاًل  بلغنا 

�لإغريق. وكان لوقيان قد ولد يف �سامو�ساتا على �سفاف نهر �لفر�ت يف �لعام 10 ميالدية، 

وتتلمذ على عم �أو خال له كان يعمل يف �لتماثيل، لكن ما لبث لوقيان �أن ناله �سوء �مل�سري 

�لتجو�ل.  بد�أ حياة من  له، وعندها  فتلقى �رشبًا مربحًا عقابًا  �ملرمر  حني ك�رش قطعة من 

وحمله �لرتحال �إىل �أنطاكية للدر��سة، �ساأنه يف ذلك �ساأن �لكثريين �سو�ه، ولعله در�ض هناك 
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�أعمال مينيبو�ض، وعرف با�سم �أر�سطوفان �لنرث. 

�أما ميلياجر �ملولود يف �لعام 135 ق. م فقد نال تعليمًا و�فر�ً؛ فكان �سليعًا بالإغريقية، 

لي�ض �لعامية �ل�سائدة يف �سورية �ليونانية؛ بل لغة �لأدب �لإغريقي �لر�قية، كما كانت له 

معرفة بالآر�مية و�لفينيقية. ويبدو �أنه �نتقل �إىل �سور حيث كتب �حلكم �ل�ساخرة و�لأمثال 

تبني  ق�سرية  ق�سيدة  يلي  وفيما  �سعرية.  منتخبات  ف�ساًل عن جمموعة من  مبينيبو�ض  مقتديًا 

�سغفه وتذوقه للطبيعة مقتطفة من جمموعة »Anthologia Palatina« لعلها جتد مكانًا هنا: 

زهرة �للنب �لثلجية و�أقحو�ن �جلبل تربعمان من جديد

و�أزهار �لرنج�ض، عا�سقة �ملطر، 

ووردة �لزيزفون �جلميلة �لتي تثري �لرغبة،

�لزهرة �لكاملة يف عيون �لع�ساق، تزهر �لآن

فعالم تتباهني، �إذ�ً، بحلتك �لبهية �أيتها �حلقول،

طاملا �أن جمالها ل ينتج نفحة عطر؟

 Syria as a Roman رومانية«  ولية  »�سورية  كتاب  يف  �أي�سًا  �لق�سيدة  هذه  )وردت 

Province، لـ »�إي. ��ض. بو�سري« »E. S. Bouchier« حيث يطالع �لقارئ كثري�ً من �لتفا�سيل 

�ملثرية لالهتمام �لتي تت�سل بالكتاب �ل�سوريني(.

وهاكم ق�سيدة لطيفة �أخرى من هذه �ملنتخبات:

�أيها �لزيز �ملزقزق! �لثمل بقطر�ت �لندى

�ساعر �حلقول، مهذ�ر �ل�سحر�ء �ملنطلق

حتط بقدمني مثلمني على �لبتالت يف �لعال

من ج�سد د�كن تعزف مو�سيقى رقيقة

فتعال، يا �سديقي �لعذب! غن لـ »بان« �حل�سا�ض

و�حمل حلوريات �لغابة بع�ض �لرت�نيم �جلديدة 

لعلي �أجد �لر�حة، �أيها �حلب �لهارب، و�لظهرية حتل

هنا حتت ظالل �سجرة �سنوبر حانية
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ولقد ��ستقر ميلياجر يف نهاية �ملطاف يف كو�ض. ول بد �أن لوقيان- وكان �أحد �ملعلمني 

�ملتنقلني- قد ز�ر جر��سا يف جولته �لعديدة �لتي طاف فيها جميع �أرجاء �لإمرب�طورية، 

�أثينا. وكانت طبيعته �لتي ل ت�ستقر على حال  �لرومانية، حتى حط رحاله يف �لنهاية يف 

�أو �لعر�ض �لذي تلقاه بالعمل يف م�رش قد حمله على �لنتقال �إىل �لإ�سكندرية حيث مات 

هناك على �لأرجح؛ �إذ مل يعد ي�سمع عنه بعد ذلك قط.

وقبل �لنتقال �إىل ع�رش �نطونني نتحدث عن �بن �آخر جلد�ر� تعر�ض لنا حياة �ملغامرة 

�لتي عا�سها بع�ض �لتفا�سيل �لطريفة، وكان هذ� فيلودميو�ض �لذي �أتى بعد ميلياجر، وبعد 

�أي�سًا، و�أبيقوريًا وذو�قة حياة. وقد  �أبناء جد�ر�  �نتيباتر، وكان من  �أ�سبق عهد�ً هو  �ساعر 

م�سى �نتيباتر هذ� �إىل �إيطاليا حيث ح�سل لنف�سه ر�عيًا، هو لوقيو�ض بي�سو �لذي ت�سدى 

له �سي�رشون وثار عليه ب�سوت جهوري كالرعد مردد�ً جماًل طويلة من بالغته، ولقد قال 

ذلك �خلطيب �لعظيم: »ذلك �لإغريقي«، وحتدث عن فيلودميو�ض بو�سفه رجاًل ذ� موهبة 

لكن هذه �ملوهبة قد حط من �ساأنها. 

ولقد �أم�سى �سي�رشون يف يفاعته �ستة �أ�سهر يف �أثينا، حيث �أعجب بالأدب �لإغريقي، 

و�نكب على در��سته، وكان �سديد �لنتباه للطابع �لفني �لعظيم �لذي يغلب على �لإغريق. 

ولكنه مل يكن ليقيم لهم عظيم تقدير بو�سفهم �أفر�د�ً. وهو يتحدث �أكرث من مرة عن غلبة 

�لك�سل عليهم وحبهم للرفاه، و�أما �أد�وؤهم على من�سة �ل�سهود فيذكر مثاًل �إغريقيًا يقول 

»�أعرين دليلك«؛ مما يعني �سمنًا �أن �خلطباء يقدمون �لدليل عند �لطلب لقاء ثمن. وهاكم 

ر�أيه �لنزيه يف �لإغريق يف �أيامه؛ �لذي �أدىل به عند �لدفاع عن فيالكيو�ض: 

»�أقول هذ� و�أعني به �لإغريق كلهم: �إين لأ�سلم بعبقريتهم �لأدبية، ومهارتهم يف خمتلف 

�خلطابة،  يف  و�لف�ساحة  �لتفكري  ودقة  �حلديث  يف  �لبالغة  عليهم  �أنكر  ول�ست  �مليادين، 

ولكن  �أخرى،  نبيلة  �سفات  �أي  بامتالكهم  زعم  لديهم  كان  �إن  عليهم  معرت�سًا  ول�ست 

قد�سية �للتز�م �لذي يقع على �ل�ساهد باأن يقول �حلق �لتز�م مل توله تلك �لأمة �هتمامها«. 

و�لن�سيحة �لتي قدمها حلاكم �آخر هو �سقيقه، وكان ينه�ض �أحيانًا بذلك �ملن�سب �ملمتع 

�لفنية  �لتحف  �لرومان »يجمعون«  لتبني كيف كان �حلكام  �آ�سيا،  �ملرء يف  و�ملفيد خلز�نة 

03- Moden Mnsyea.indd   232 3/12/09   11:35:53 AM



233

لتزين ق�سورهم، وهذه �لن�سيحة جديرة بالهتمام من حيث كونها تعر�ض �سيئًا من روح 

به  تت�سم  �لذي  ذ�ته  �لطابع  حتمل  كانت  �أنها  ول�سيما  وم�ستعمر�تها.  روما  بني  �لعالقة 

�سورية؛ فقد كان �ل�سكان يتاألفون �إىل جانب �لآ�سيويني من �مل�ستوطنني �لإغريق �لقد�مى، 

و�رشيحة و��سعة من �لتجار و�ملمولني و�ملر�بني �لرومان، وهذ� �حل�سد �لكبري من �لنا�ض على 

�جلملة ي�سعون لتح�سيل ثروة يف وقت ق�سري، يقول �سي�رشون: 

»�إنك لن تعاين كثري�ً يف �ل�سيطرة على تابعيك، �إن �أمكنك �ل�سيطرة على نف�سك؛ فطاملا 

قاومت �مليل �إىل �لك�سب ونيل �ملتعة، وجميع وجوه �لغو�ية �لأخرى، و�إين لعلى ثقة من 

�أنك �سوف تقاوم �لإغر�ء، ول �أعتقد باأنك �ستعجز عن �سبط تاجر يرتكب �لغ�ض و�لتدلي�ض 

�أو حم�سل مال مبتز. فحتى �لإغريق- حني يجدوك تعي�ض على هذ� �لنحو- �سوف ينظرون 

�إليك كاأنك بطل من تاريخهم �لقدمي، �أو خملوق خارق حل عليهم من �ل�سماء. 

و�إين �أكتب لك هذ� ل لأ�ستحثك على �ملبادرة؛ و�إمنا لتغبط نف�سك لت�رشفك على هذ� 

�لنحو. فاإنه لأمر جميد �أن ي�سغل �ملرء باحلكم مدة ثالث �سنو�ت يف �آ�سيا، على نحو ل ميكن 

لتمثال �أو لوحة، �أو حتفة فنية من �أي نوع، �أو �أي غو�ية من ثروة �أو جمال )و�ملقاطعة �لتي 

�أق�سى  من ح�سن  �إليها  �أن جتتذبك  و�لغو�يات( ميكن  �ملغريات  بكل هذه  تتولها حافلة 

�لنز�هة و�سبط �لنف�ض. �أي ينبغي �أل يكون تقدمك يف �ملر�تب �سببًا لفزع �سكان �لبلد، و�أل 

تكون متطلباتك �سببًا يف �إفقار �أحد منهم، و�أل يكون نباأ مقدمك �سببًا خلوفه؛ �إمنا ينبغي �أن 

حتمل معك حيثما حللت �أف�سل �أ�سباب �لبتهاج، عامة ول �سيما، بقدر ما ترى فيك كل 

بلدة حاميًا ل طاغية - وكل �أ�رشة ت�ستقبلك �سيفًا ل نهابًا«. 

وبعد �أن يعر�ض �سي�رشون على �ساحبه �أف�سل �سبيل �إىل �لعد�لة ي�سري عليه باأن �لرحمة 

�سمة تاأتي له باملكا�سب: 

»�إن كان مثل هذ� �لعتد�ل �سائعًا يف روما �لتي فيها �لكثري من حتقيق �لذ�ت، وتلك 

�حلرية غري �ملقيدة، و�ملتاحة للرجال كافة، حيث يحفل �لبلد بالكثري من حماكم �ل�ستئناف، 

وو�سائل عديدة للعون، و�لنا�ض يتمتعون بالكثري من �ل�سلطة وملجل�ض �لنو�ب �سلطان عظيم؛ 

�لغفرية  �آ�سيا مو�سع تقدير، يف منطقة �لأعد�د  فكم �سيكون �لعتد�ل يف �سخ�ض حاكم 
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�إمنا يكون م�سائرهم  �لعديدة  �لوليات و�ملدن  �ملو�طنني و�لرعايا، وكل  �لإخوة  فيها من 

متوقفة على �إمياءة بالر�أ�ض! وحيث ل يكون ثمة مرجع من حكمة ول عالج من قانون، 

ول جمل�ض للحكماء ول جمل�ض للنو�ب. فاإىل �أين يتوجه �لرجل �لكبري �لنبيل �لذي تدرب 

بالتعلم و�لدر��سات �حلرة، في�سرت�سد بذلك كله يف ممار�سة تلك �ل�سلطة �ملطلقة، لئال يتطلع 

�أولئك �لذين يقوم على �سيا�ستهم �إىل �أي �سلطة �سوى �سلطته«. 

�لنكات  يطلق  �أن  ميلك  �ساخر�ً  وكاتبًا  طلقًا،  رجاًل  كان  �لذي  فيلودميو�ض  �إىل  ولنعد 

مثاًل على ر�أ�ض �أ�سلع، �أو عمر حمظية ما، ويخرج بق�سيدة يخرب فيها �أنه يحث �خلطى يف 

�ل�سيخوخة، لكن ما ز�لت ت�سطرم يف قلبه �ل�سعلة �لقدمية، وللمرء �أن ي�سدق قوله حتى 

�لنهاية. وهناك ق�سيدة تر�سم �سورة ممتعة لوليمة ع�ساء مرجتلة �أقامها جماعة من �أ�سدقائه، 

برتجمة �مليجور )�لر�ئد( غرثي ماك غريغور:

»�أرمتيدرو�ض يقدم لنا طبقًا من �خل�سار 

و�أر�سيتارخو�ض ياأتينا بال�سمك �ملخلل 

و�ري�ستاجورو�ض ي�سيف �لب�سل من عنده 

وفيلودميو�ض يبعث بقلب طيب �ملذ�ق 

ومن �بولوفاني�ض قطعتان من �للحم، 

وثالثة من بقايا �لأم�ض. وجبتنا �كتملت 

وخذ منا �لبي�ض، وعقود �لزهر، و�ل�سندل، و�ملر 

ويف �ل�ساعة �لعا�رشة �سوف �أنعم عليكم بح�سوري«. 

ول�سك �أن �لكثري من �لوقت و�ملال قد �أهدر� يف هذه �ملو�ئد، ومل تكن تهيئتها بالأمر 

�ل�سهل على �لنحو �لذي و�سف يف تلك �لأبيات �لتي �أوردناها �آنفًا. وهناك �و�سيدينيو�ض 

من �أفاميا �لذي ولد يف �لعام 135 ق.م، وتويف يف روما عام 57 ق.م، وهو �ساحب موؤلف 

يتابع فيه تاريخ بوليبيو�ض حتى زمانه. وقد و�سف بو�سيدينيو�ض �لنو�دي يف �ملدن �لإغريقية 

�ل�رشب،  يف  و�لإ�رش�ف  �لنهم  عن  �لقدمية  �لق�س�ض  كل  ت�سديق  على  يحملنا  نحو  على 

و�لق�س�ض عن �لروؤو�ض �ملتوجة بالورود و�ل�ساعات �لثمينة �لتي مت�سي يف �لإبالل من �آثار 
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يتناول عندما  قي�رش كان على قدر من �حلكمة جعله  يوليو�ض  �أن  لعلنا نذكر  بل  �لوليمة؛ 

ز�ر �سي�رشون دو�ء مقيئًا قبل �أن يجل�ض �إىل �ملائدة �لعامرة، كما ذكر م�سيفه يف ر�سالة �إىل 

�سديقه �تيكو�ض. و�إذ�ً علينا �أن ناأخذ �ل�سورة �لتي ر�سمها بو�سيدينيو�ض على �أنها �سورة 

�سادقة للقاء�ت يف �أيامه؛ �سورة جتعل �أ�سحاب �لق�سور �لفخمة ذ�ت �لأبهة يف حي »بال 

مال« ي�سعرون ب�سيء من �لأ�سى لأن »�أيام �ملا�سي �ملجيد« يف �لعامل �لوثني ولت. 

هناك نو�د عديدة يرتادوها �لرومان با�ستمر�ر للرتويح عن �أنف�سهم، با�ستخد�م قاعات 

�لريا�سة يف �حلمامات ودهن �أنف�سهم بالزيوت و�ملر�هم �لغالية، وي�ستخدمون »�ملد�ر�ض«، 

�ملخ�س�سة لالأع�ساء، وكاأنها  �لطعام  قاعات  �لذي كانو� يطلقونه على  وذلكم هو �ل�سم 

بيوتهم، ومي�سون معظم �ليوم يف ح�سو بطونهم بالطعام و�ل�رش�ب، بل �إنهم ياأتون باأكرث 

من تلك �لن�ساطات، وهذ� كله و�سط �سجيج �لقيثار�ت �ملزعج، مما يجعل مدنًا بكاملها 

تدوي بهذه �لأ�سو�ت �ل�ساخبة«. 

وكان فيلودميو�ض �لذي لبد �أنه قدم �مل�ساعدة يف كثري من هذه �لجتماعات قد �لتقى 

مع ر�عيه لوقو�ض بي�سو بهور��ض يف جمتمع روما، وهذ� ما يذكره ذلك �لرجل �ملمتع هور��ض 

يف و�حدة من »�لهجائيات«. »نقيم يف مدينة ل �أ�سو�ر لها �أمام �ملوت، وكل �سيء حافل 

مبا ياأتي به«.

وقد كتب فيلودميو�ض يف �إحدى مقالته �لفل�سفية �لتي ي�سخر فيها من �لإن�سان �مل�سكني 

�ل�سعيف �لذي يزرع �أ�سجار �ل�رشو �أو ي�سمح باأن ي�سنق يف �سبيل قر�سني، �أو ير�سي �أ�سا�سات 

عمار�ت حتتاج �إىل �ألف �سنة لتكتمل. وحاله كحال وعاء من �لزجاج: هل يظل �سليمًا وهو 

ي�سطدم بقدور من �حلديد؟! �إننا ل ندري �أين �ختتم �أيامه فلي�ض هناك من �إ�سارة �إىل هذ� 

�ملكان. لقد ��ستهز�أ بفكرة �خللود، و�حلق �أنها فكرة فقدت �سيوعها يف �أيامه، و�إن كانت 

هناك ��ستثناء�ت لهذه �لقاعدة؛ فقد كان لالجتاه �جلديد �لأفالطونية �جلديدة �لأثر �لكبري 

يف تقريبها من عقول �لنا�ض بو�سفها �حتماًل. و�إن هاتني �ل�ساهدتني �لالحقتني تعر�سان 

�لفكرة �لوثنية يف تطورها، وقد ترجمتهما عن �لإغريقية �ل�سري رينيل رود: 
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�ساهدة قرب ميلياجر

»خفف �لوطء، �أيها �ملار من هنا

فال�سيخ �لعجوز يريح ر�أ�سه،

م�ستغرقًا يف �لنوم ذلك �لنوم �لذي ل بد 

�أن يخلد �إليه كل �لب�رش بني �ملوتى �ملبجلني

ميلياجر بن �وقريط�ض

من ربط مو�كب �ملباهج

لإلهات �حل�سن و�جلمال �لثالث و�إلهات �لغناء و�ل�سعر �لت�سع 

باأمل �حلب �لعذب

من جد�ر�، �لأر�ض �ملقد�سة،

جئت، و�سور �لتي رفعها �لرب، 

لكن مريوبي�ض، وكو�ض �للطيفة

خففت من نار �حلياة �لآفلة

�إن كنت �سوريًا فقل �سالمًا،

و�إن كنت �غريقيًا فقل حييتم جميعًا!

وقل نايديول، �إن كنت فينيقي �ملولد 

فهوؤلء جميعًا �سو�ء عندي. 

�ساهدة قرب ما �سيدونيو�ض - �لقرن �ل�ساد�ض �مليالدي

يا روح �ملولد �لذي وهبني �حلياة، 

ويا �أيتها �لأر�ض �لتي تلقت �لطني ]�لذي هو �أنا[

ود�عًا، فقد رحلت 

قطعت �ملرحلة �لتي �أنت فيها ترتدد.

�إنني �أذهب، ولي�ض لدي معرفة

من �أين جئت �إليك
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ول �أين �ساأرحل

ول من �أكون ول من تكون

تبني �لنظرة �لأو�سع و�لأبعد، و�لروح �ملت�سائلة �لتي تف�سح عنها �لأبيات �ل�سابقة تلك 

�لطبيعة �ملتدرجة للفكر؛ فلي�ض هناك من �إجابة على �ل�سوؤ�ل �لذي يطرحه �ل�ساعر، غري �أنه 

على �قتناع باأن ثمة م�ستقباًل، ولو �أنه ل ميلك �أن ي�سرب كنهه. 

�لرجل  لأن  �لكلمات؛  ببع�ض  نخ�سه  �أن  من  لبد  لكن  قبل  من  ليبانيو�ض  ذكرنا  لقد 

كان �أحد �لذين كانت لهم عالمتهم يف ما كان ي�سمى �لع�رش �لف�سي لالأدب �لإغريقي. 

فلقد ولد ليبانيو�ض باأنطاكية يف �لعام 314 ميالدية، وكانت ن�ساأته يف �لريف. وك�سف منذ 

بو�كري �سباه عقاًل متفتحًا للدر��سة ومياًل للتعلم، و�رحتل �إىل �أثينا لإمتام در��ساته، ومن ثم 

�أ�س�ض يف بيزنطة مدر�سة للخطابة، ولكنه هجرها بعدئذ حتت وطاأة غرية �ملعلمني �ملحرتفني 

�لذين يبدو �أنه مل يكن من عد�دهم. وملا بلغ �لأربعني عاد و��ستقر يف �أنطاكية حيث �سار 

�سو�هم. وكان  و�آخرون عديدون  �ملدينة  �ملو�هب يف  �أ�سحاب  تالميذه جميع  يف عد�د 

�لنا�ض يتقاطرون ل�سماع حما�رش�ت ليبانيو�ض، كما كانو� يتقاطرون حل�سور مو�عظ تلميذه 

�لعظيم �لقدي�ض يو�ن�ض كري�سو�ستومو�ض. 

وكان ليبانيو�ض وثني �لنزعة خمل�سًا لها �أ�سد �لإخال�ض؛ بل �إنه مل يفهم �مل�سيحية وو�سع 

�مل�سنفات يف نقد ما كان يعتقد �أنه �أركان عقيدتها، ولكنه �أعجب بيوليان �لر�هب وو�سع 

خطبة يف تاأبينه. وكان �سديد �لإعجاب بالإغريق و�سديد �لحتقار لالتني؛ بل كان يكن 

زيارة  �أثناء  د�فني يف  �أبوللو يف  معبد  �ل�سلوقيني، وكان و�سفه حلريق  للملوك  �لإعجاب 

يوليان �لأخرية �إىل �أنطاكية مدعاة لأ�سد �حلزن؛ فيبدو �أننا نرى �لآلهة �لقدمية تفر حزينة من 

عامل مل يعد لها فيه مكان بعد �ليوم:

»�ساح عابر باكيًا و�أل�سنة �للهب ترتفع وتعلو، و�حلبيبة �ملقيمة يف د�فني، كاهنة �لإله 

�حلر�ض  طريقه عرب  ي�سق  �لبكاء  ومر  دربها  �ل�سدر  على  �ل�رشبات  و�سلكت  باكية.  تنوح 

�لرعب و�لهلع. وكانت عينا �لإمرب�طور عندئذ تو�سكان على  �ملدينة و�سط  �إىل  و�لغي�سة 
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تنم عن �حلزن و�أ�رشع هائجًا وكاأنه  �أنه قفز من فر��سه يف حركة  �لنوم؛ لول  تذوق طعم 

�لد�خل  يف  ت�ستد  �لنري�ن  و�أل�سنة  �ل�رش،  �سبب  عن  باحثًا  وتقدم  هرم�ض.  �سندل  ينتعل 

لهبها ملتهمة كل ما  تتهاوى حاملة معها  �لدعائم  بينما كانت  و�خلارج على حد �سو�ء، 

كان بجو�رها، فكان �أبوللو �لأول �لذي �سعد �للهب منه حتى كاد يبلغ �ل�سطح، ثم تلته 

�أ�سياء �أخرى: متاثيل عر�ئ�ض �ل�سعر و�لإلهام، ومتاثيل �ملوؤ�س�سني، و�جلو�هر بربيقها وملعانها 

و�لأعمدة �ل�سامقة. ووقف ح�سد من �لرجال جانبًا يتفح�سون وهم عاجزون عن تقدمي 

�لعون، �ساأنهم �ساأن �أولئك �لذين ينظرون �إىل حطام �سفينة يف �لبحر، وهم على �لياب�سة، 

ول ميلكون من �أ�سباب �لعون �إل �لبكاء للم�سيبة �لتي حلت. و�حلق �أن �حلوريات �أخذن 

يرفعن بدء�ً من ينابيعهن �أ�سو�ت �لعويل، وكان عظيمًا كذلك تفجع زيو�ض �لذي �أطل من 

عر�سه متجهمًا، حني �ساهد �رشف �بنه ي�سفح على هذ� �لنحو. كذلك كانت عظيمة ح�سود 

�لآلهة �لتي ت�سكن �حلر�ض، ومل تكن كاليوب �إلهة �لف�ساحة و�ل�سعر �أقل من �سو�ها عوياًل 

وندبًا و�سط �أنطاكية، حني �لتهمت �أل�سنة �للهب رئي�سة كور�ض �مللهمات«. 

�إننا لن ن�ستطيع بعث �لنا�ض يف دروب جر��سا �ل�سامتة �إل بعد �أن نطالع حياة �لرجال 

�لذين �سنعو� تاريخ �ملدن �لإغريقية يف �سورية، وندر�ض �ل�سذر�ت �لتي بقيت من �أعمالهم؛ 

لقد كان معبد �أرمتي�ض ذ�ت مرة جميد�ً يف د�خله، ومعابد �لآلهة مزخرفة بالذهب و�جلو�هر، 

وبو�سع �ملرء �أن يتخيل �سبح ليبانيو�ض يتجول �سعود�ً وهبوطًا يف �أرجائه �ملدن�سة ويندب 

خر�به. وعند �لنهر يف �لأ�سفل ما تز�ل بقايا �حلمامات �لر�ئعة �لتي كانت تعادل �لنو�دي 

�ليوم �لعديد من �ملعامل  �أخبارها يف هذ� �لف�سل، وت�سم هذه �حلمامات حتى  �لتي طالعنا 

�ملهمة، ومنها بناء �لقبة �لتي �أثارت �هتمام مهند�سي �لعمارة و�إعجابهم. 
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الف�صل ال�صاد�س والع�رشون

الأفالطونيون اجلـدد

ل �أظن �أن ثمة مدينة- مبا يف ذلك روما- وحدها من دون �سو�ها جتمع �لعامل 

وت�سم ذكرياته. 

جيه. امبري

لبد �أن �لإ�سكندرية- وهي �إحدى مدن �لعامل �جلميلة- كانت تعر�ض م�سهد�ً خالبًا 

لطائفة �لعلماء و�لباحثني عن عمل جمز، �لذين �ئتلف جمعهم فيها. و�ملدينة �ملرمرية ت�ستلقي 

تن�سطر  �ملتو�سط، و�لبلدة  �لأبي�ض  �لبحر  �لتي ت�ستحم على �سو�طئ  �متد�د �لأر�سفة  على 

�سطرين يف �لو�سط بفعل �لطريق �لكنوبي، ويف مقدمتها جزيرة �لفر�عنة �لتي بنى فوقها 

بطليمو�ض فيالدلفو�ض ما كان يعرف باإحدى عجائب �لعامل؛ وتلكم هي �ملنارة �لتي �ُسيدت 

باملرمر �لأبي�ض �لالمع، وكانت مربعة �ل�سكل عند قاعدتها، ومثمنة يف و�سطها، وم�ستديرة 

يف �أعالها. ورمبا ميكن للناظر �أن يح�سبها �رشيحًا �سخمًا لول �ملنارة يف �أعالها، �لتي كان 

يق�سد بها �أن يوجه �ل�سوء �ل�سفن �إىل مدخل �مليناء، وهذ� �ل�سوء تعك�سه مر�آة هائلة �سفها 

عامل �سيني. ويقول بع�ض �لكتاب �لقد�مى �إن هذه �ملنارة �جلبارة �سمت ثالثمئة غرفة 

وميكن �أن ي�سيع �ملرء ب�سهولة بني هذه وتلك، كما كان لها �سلم توزعت درجاته على نحو 

ميكن للحيو�نات �لتي تقوم باأعمال �حلمل و�لنقل �أن ت�سعد حتى �أعلى �ملبنى. وقد ��ستغرق 

بناء هذ� �ل�رشح �ثنتي ع�رشة �سنة، ولبد �أن يكون بطليمو�ض �لثاين- �لذي �أنفق مبالغ طائلة 

على �لبناء و�جلزيرة عمومًا مبا يف ذلك ح�سونها يف �أق�ساها من كال �لطرفني- قد نظر �إليها 

وتفقدها بكثري من �لر�سا و�حلبور حني �كتملت. 

�هتمامًا  يوليها  �لتي  �ملكتبة  برخيوم حيث  با�سم  �ملعروف  �حلي  يقيم يف  �مللك  وكان 

�سديد�ً، وكان �مليناء �لكبري يف حركة د�ئمة و�ل�سفن خر�جة ولجة با�ستمر�ر. و�لأر�سفة 

جتارية  وحمال  وحو�نيت  كبرية  ق�سور  من  به  حفلت  مبا  كلها  و�ملدينة  نحل،  بخلية  �أ�سبه 

03- Moden Mnsyea.indd   239 3/12/09   11:35:54 AM



240

و�حلي �ليهودي فيها تنب�ض جميعها باحلياة.

وي�سف لنا ��سرت�بو �لإ�سكندرية فيقول �إن �سو�رعها و��سعة ف�سيحة، وت�سري فيها �لأح�سنة 

و�لعربات بي�رش، وتتمتع مبعابد ومبان عامة ح�سنة، وفيها �لعديد من �لق�سور �مللكية �لتي 

كان يحر�ض كل ملك جديد على بنائها. ويقول ��سرت�بو يف هذ�: »ثمة ق�سم من �لق�رش 

�أولئك  بها  يخت�ض  قاعة  وي�سم  و��سع،  ومبنى  و�ساحة  �أروقة  ذو  وهو  باملتحف،  يعرف 

�لعلماء �لعاملون فيه. 

�ملن�سب  وهذ�  �لكهنة،  �أحد  هو  رئي�ض  وير�أ�سها  خا�سة،  مال  خز�نة  �جلماعة  ولهذه 

�أ�س�سه �لبطال�سة، و��ستمر �أيام �لقي�رش ]�لروماين[. 

لديه،  �لأدبية  �ملو�هب  �أ�سحاب  ي�سم  منتدى  �أ�س�ض  �مللك  �أن  �لرو�ية  هذه  من  ويبدو 

ت�سور  عن  �خليال  يقعدنا  ولن  ههنا.  تعقد  كانت  �جتماعات  �أي  عندئٍذ  نتخيل  �أن  ولنا 

�ندفاع �ملفكرين لإنتاج نظرياتهم وتدوين كتبهم، وهم يف رعاية مثل هذ� �لر�عي �لر�ئع، 

وهناك، ف�ساًل عن �إغر�ء �ملكافاآت و�لرفاه �لذي ينعمون به يف بالط بطليمو�ض رعاية »رجل 

�لأدب«، كما كان يطيب لأجد�دنا �أن ي�سموه؛ فلي�ض من قبيل �لنزوة �أن جعل بطليمو�ض 

فيالدلفو�ض من ق�رشه مركز�ً للعامل، فاحلق �أن ما حفزه �إىل ن�سد�ن �ملعرفة وموؤ�زرة �لقادرين 

�أ�سيل مبا هو جميل وي�ستلفت �لنتباه وف�سول  �لعلم وحتقيق غاياتهم �سغف  �إ�ساعة  على 

حقيقي. 

ومن �أ�سد �لتطور�ت �ملثرية لالهتمام يف �لبحث �لروحي ما كان قد جرى يف هذ� �لق�رش 

عينه وحتت �إ�رش�ف �مللك ذ�ته، ومل يكن هذ� �ملبحث �سوى �متز�ج �لعقائد �ل�رش�نية مل�رش 

�لقدمية و�جلانب �ل�سويف يف �مليثولوجيا �لإغريقية؛ �أي عقيدة »هريم�ض مثلث �لعظمة«. 

ويقدم لنا �ل�سيد جي. ��ض. ميد مرتجم �لقو�نني �لهرم�سية ومطارحاتها �لتي حتتوي �لكثري 

�ملحاور�ت  ترجمة  �إىل  ينتقل  �أن  قبل  للحركة،  عر�سًا  �مل�رشيني  �لكهنة  كنوز حكمة  من 

�لهرم�سية �لتي حتتوي �لكثري مما �حتوته خز�ئن �حلكمة عند �لكهنة �مل�رشيني.
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�سورة ]مقابل �ض 294 يف �لن�ض �لنكليزي[

�ل�ساحة �لعامة، و�إطاللة على بيت �لطي، جر�ض

معًا  �مللكي  �ملتحف  يف  �جتمعو�  قد  �ملت�سوفة  جماعة  �أن  �ملحاور�ت  هذه  يف  وجند 

وهو  �لأ�سمى،  توت  و�لل�سان،  و�لقلب  �حلكمة  �ساحب  عن  �حلديث  يف  يخو�سون 

�للوغو�ض، و�لكلمة، و�لعقل، و�لذي بف�سله �ستبلغ �لإن�سانية �ملعرفة �ملقد�سة. ولقد �أدت 

�لتي  �لكلمات  �يزي�ض  علم  �لذي  وهو  �ملبدعة،  �لكلمة  كان  و��سمه  �خللق،  �إىل  �لكلمة 

جعلتها تعيد �حلياة �إىل ج�سد �أوزيري�ض �مليت، ولعلها �إ�سارة �إىل �لبعث بعد �ملوت. وكان 

على �أوزيري�ض �أن ميوت قبل �أن يرتفع �إىل م�ستقره طاهر�ً خال�سًا، كذلك كان على حورو�ض 

بن �يزي�ض و�أوزيري�ض �أن ميوت قبل �أن ي�سعد بالغت�سال �إىل �حلياة �لأطهر. 

�أن  �حلكمة  در�سو�  �لذين  على  وكان  �هلل،  كلمة  �لأعلى  �حلكمة  �ساحب  توت  كان 

يتحولو� �إىل عارفني بالأ�رش�ر، لأن توت كان �لعارف. و�أقتطف يف مايلي مقالة من »هرمي�ض 

مثلث �لعظمة« لنتعرف �إىل هذه �لفل�سفة �ملغرقة يف فل�سفة �لت�سوف: 

و�لت�سوف  �حلكمة  ومدر�سة  �لإغريقية  و�لفل�سفة  �لفكر  بني  �لأقوى  �لت�سال  »بد�أ 

�مل�رشية مع ع�رش �لالجيديني �لباهر، و�لذي جعل من �لإ�سكندرية �سيئًا ف�سيئًا �ملركز �لفكري 

و�لديني و�لفل�سفي و�لعلمي يف �لعامل �لهيليني«.

03- Moden Mnsyea.indd   241 3/12/09   11:35:54 AM



242

– هريم�ض طو�ل ع�سور معلم �لأمور �خلفية يف م�رش ويحمل متثاله ري�سة  كان توت 

�إىل  ي�سري�ن  �للذ�ن  �لرمز�ن  يده، وهما  �لربدي يف  لفافة من ورق  �أو  ر�أ�سه،  �حلقيقة على 

طبيعة توت �ملزدوجة كا�سفًا وكاتبًا. 

ما  �إىل  وترجع  �أي�سًا،  �ملو�سوعات  بهذه  �ملتعلقة  �لإغريقية  �ل�سذر�ت  ُحفظت  كذلك 

�لالهوت  بيتو�سريي�ض در��سات مقارنة يف  �مليالد. وقد و�سع  قبل  �لثاين  �لقرن  نهاية  قبل 

و�لأبر�ج عند �لإغريق و�مل�رشيني، وله كتابات يف ديانة �لأ�رش�ر �مل�رشية: »ياأ�سف فيتيو�ض- 

�حلكام  �أيام  يف  يع�ض  مل  لأنه  �مليالدي-  �لأول  �لقرن  من  �لأول  �لن�سف  يف  يكتب  وهو 

و�مللوك �لعارفني و�حلكماء �لأو�ئل �لذين �أ�سغلو� �أنف�سهم بالعلم �ملقد�ض، حني حتدث �إليهم 

بال�سوؤون  �ملتعلقة  �أ�سئلتهم  �ل�سايف من دون حجاب، ومل مي�سك عنهم �لإجابة عن  �لأثري 

عظيمًا  �ساأو�ً  عندهم  �لف�سيلة  وبلغت  عظيم،  �ملقد�سة  لالأ�رش�ر  حبهم  كان  فقد  �لقد�سية؛ 

يف تلك �لأيام، حتى �أنهم غادرو� يف �سبيلها �لأر�ض حتتهم وغدو� مع �أرو�حهم �ل�رشمدية 

»طر�ق �ل�سماء و�لعارفني بالأمور �لقد�سية«.

هيليوبولي�ض، وهو  مبانيثو كاهن  �لت�سال  عارفًا وثيق  �إذ�ً  فيالدلفو�ض  بطليمو�ض  كان 

�لإ�سكندرية مركز خمتلف �رشوب  �لبطال�سة  فقد جعل  �لإ�سكندرية.  �لعارفني يف  �أعرف 

�ملعرفة بتاأ�سي�سهم هذ� �ملتحف و�ملكتبات ومد�ر�ض �لفل�سفة و�خلطابة. وكان من بني �أعظم 

�لفعاليات هناك ترجمة ما لدى �ل�سعوب �لأخرى �إىل �لإغريقية، وكنا قد ر�أينا كيف قدم 

�ليهود �إىل �لإ�سكندرية بدعوة من �مللك وحلو� هناك، وعا�سو� فيما كانو� يرتجمون كتبهم 

م �إىل مكتبته. وقد ��ستغل مانيثو بالتاريخ و�لت�سوف، كما كان در��سًا عظيمًا  �لقدمية لت�سُ

لالأدب �لإغريقي. و�أما �مل�سادر �مل�رشية فتقول �إنه ح�سل معرفته من مدونات كهنوتية مما 

�أعماله �لكربى �ساعت ل�سوء �حلظ،  بالهريوغليفية، ولكن  �ملعابد ومن نقو�ض  يتو�فر يف 

ولي�ض هناك منها �سوى ما نقله عنه كتاب �آخرون، وتبني مقد�ر ما خ�رشه �ملهتمون مبثل 

هذه �ملو�سوعات من �سياع �أعماله. 

ومن هذه �ل�سذر�ت �ملحفوظة من كتاب مانيثو �ملو�سوم »كتاب �سولي�ض« موجهًا �إىل 

�مللك: »ر�سالة مانيثو �إىل بطليمو�ض فيالدلفو�ض. �إىل �مللك بطليمو�ض فيالدلفو�ض �لكبري 
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�أنا مانيثو �لكاهن �لكبري وكاتب �ملعابد �ملقد�سة يف م�رش و�ملو�طن يف  ذي �ملقام �لأرفع: 

هيليوبولي�ض، �ل�سبينتي مولد�ً، �أبعث بتحياتي �إىل مولي بطليمو�ض. 

�إننا جنري ح�سابات تت�سل بجميع �لنقاط �لتي قد تودون �أن نتناولها عند �لإجابة عن 

�لكتب  �لعظمة  مثلث  �آر�ئكم و�سع جدنا هريم�ض  وفق  و�إنه  �لعامل.  ماآل  �أ�سئلتكم حول 

�ملقد�سة وهي ما �سوف �أعر�سها لكم؛ فالود�ع يا مولي ومليكي«. 

وللمرء �أن يدرك �أنه بهذ� �لعر�ض �سوف ميتد ف�سول بطليمو�ض �إىل �مل�ستقبل، وقد �ساأل 

�لعر�ف- �ساأنه �ساأن �لآخرين من �لنا�ض- �أن يجيب على �أ�سئلته.

ومهما كان لنا من �آر�ء يف �لنظرية �لتي تقوم عليها �لفل�سفة �لهرم�سية فال ميكن �إنكار 

�أنه كانت هناك رغبة عارمة لدى د�ر�سني كثريين يعنون بال�سامي من �لأمور لبلوغ جوهر 

�لتحليق  على  قادر�ً  �لإن�سان  ليكون  بالوعي،  لالإرتقاء  يومئٍذ  من�سبًا  �جلهد  وكان  �لدين، 

بوعيه. وهذ� ما يذكرنا باحلو�ري بطر�ض �لذي رفع �إىل �ل�سمو�ت �لعال. )ل�ست �أدري �إن 

كان ذلك باجل�سد �أم بغري �جل�سد(؛ فقد تابع �ملت�سوفة �لإغريق �لذين كانو� يعي�سون حياة 

�لزهد بحثهم عن �حلكمة �مل�ستورة، كذلك خرج �أحبار �ليهود بتاأثري من �لثقافة �لهيلين�ستية 

مثل  �مل�سيحية  �أتباع  فيلون. ودر�ض  �سخ�ض  بعد يف  ما  لها يف  �سارحًا  بنظريات وجدت 

كليمنت و�وريجن �لأ�سفار �لقدمية، وجهدو� للتوفيق بني �مل�سيح وهريم�ض. وكان هوؤلء 

�لد�ر�سون جميعهم قد نذرو� �أنف�سهم حلياة �لزهد، ليتمكنو� من �إخ�ساع �لبدن للروح.

�لبد�ية  ثيوقريط�ض لكنه مل يحظ يف  كان من بني ز�ئري بالط بطليمو�ض رجل يدعى 

باهتمام �لقوم، ثم و�سع ثالثًا من �أنا�سيده �لرعوية بعيد عودته، وك�سب �سيتًا بو�سفه كاتبًا 

بارز�ً يبدي �أمار�ت تر�سحه للخلود. ففي زمن غلب فيه �لتقليد �أبدى ثيوقريط�ض �أ�سالة 

�إنه ��ستمدها من �لرعاة يف �سقيلية وهم يعزفون على �لناي. وكان يف هوؤلء �لرعاة  قيل 

�أ�سالة تختلف عما كان معهود�ً يف �أ�سعار �لإغريق �لقد�مى �لتي تدور حول حياة �ملدينة 

ومغامر�ت �لرجال و�جلانب �لن�سط يف �سوؤون �لب�رش. �أما �لغريب فلم مُي�ض �إل م�سًا رفيقًا، 

�إن ُوجد من يهتم به، كما يف �لرتتيلة �لهومرية �إىل بان. 

�أن  قبل  �سقيلية  ردحًا طوياًل يف  �أم�سى  وقد  �رشق�سطة،  �أو  كو�ض  ثيوقريط�ض يف  ولد 
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يفد �إىل �لإ�سكندرية حيث و�سع �لأنا�سيد �لرعوية �لر�بعة ع�رشة و�خلام�سة ع�رشة و�ل�سابعة 

�لإ�سار�ت  عليها  غلبت  �لتي  وتلك  �لريفية  ق�سائده  ويف  م.  ق.   259 �لعام  قر�بة  ع�رشة، 

�لهزلية جتلت �أعلى درجات �لعبقرية لديه.

وملا مل ينل يف �لق�رش حظه من �لهتمام- وذلك ب�سبب كرثة �ل�ساعني �إىل نيل �حلظوة 

هناك- غادر ثيوقريط�ض �إىل �سقيلية، حيث در�ض �أ�سول فن �ل�سعر و�لتمثيل عند �سوفرون 

ثم خرج بفنه �خلا�ض. ولقد �سادف حظًا �أف�سل هذه �ملرة؛ �إذ ��ستقبلت ق�سائده �لرعوية 

�لرعوية  ق�سيدته  يف  وجند  يتوقعه،  كان  �لذي  بالرتحيب  �لآن  �ل�سعرية  ومو�هبه  �جلميلة 

�لحتفال  حل�سور  يتهياأن  كن  �إحد�هن،  وخادمة  �مر�أتني  حلديث  و�سفًا  ع�رشة  �خلام�سة 

�أكرث حد�ثة،  يتخيل عماًل  �أن  �ملرء  ي�سق على  ت�سوير�ً  �لق�سيدة  �أدوني�ض؛ وكانت  بت�سييع 

و�أ�سد عاطفة وذكاء يف ر�سم �حلو�ر بني �ملر�أتني من هذ� �لذي عر�سته هذه �لق�سيدة. ولو 

�ساء كتاب �مل�رشح �أن يقدمو� لنا حو�ر�ً ملا وجدو� مثل ذلك �حلو�ر �لذي ي�سور �جلو�نب 

�لأكرث �سميمية من حياة �لنا�ض �لعاديني، وجدير بنا �أن نتعرف �إليه. ول�سوف �أعر�ض هنا 

�لإ�سكندرية و�حلياة  للحياة يف  تقدم و�سفًا  �أنها معروفة جيد�ً؛ لأنها  ولو  منه  مقتطفات 

�لعادية بني �مر�أتني عاديتني لي�ستا من �سنف بائعات �لهوى ول من �ملغامر�ت: 

جرجو وبر�ك�سينة

جرجو )خماطبة �خلادمة(: هل �سيدتك يف �لبيت؟

 بر�ك�سي: �آه، ها قد و�سلت �أخري�ً، 

�أيتها �لعزيزة جرجو. نعم �أنا يف �لبيت، 

و�أعجب �أن �أر�ك هنا. �أ�رشعي، يا �نوية

و�أح�رشي كر�سيًا لها، و�سعي عليه و�سادة.

جورجو: ل! دعيه، كما هو.

بر�ك�ض: ح�سن، �جل�سي

جورجو: كم �ألهث �أنا! كدت �أل �أبلغ منزلك من �سدة �لزحام، 

وكرثة �لعربات و�لنا�ض. و�أحذية �جلند و�لعباء�ت هنا وهناك، 
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ويف كل مكان - لقد ح�سبت �أنه لي�ض للدرب من نهاية. 

�إن بيتك يف �لو�قع �أبعد كثري�ً من بيتنا.

 بر�ك�ض: هذه غلطة زوجي �لأحمق، فقد جاء �إىل هنا وبحث عن جحر ل عن بيت، 

يف �أبعد نقطة.

�إمنا كان جهده �أن يباعد بيننا، هذ� �للعني �لغيور.

جورجو: �سه، يا عزيزتي

ل تعر�سي بدينون هكذ� �أمام �لطفل

�أيها  �حلبيب،  زبريان  يا  عليك  ولكن ل  بعينيه.  يرمقك  �مر�أة- كيف  يا   �نظري- 

�لطفل �للطيف، �إنه لي�ض �أباك �لذي تتحدث عنه تلك �لأم.

بر�ك�ض: ق�سمًا بال�سيدة �لتي ربتنا، �إن هذ� �لر�سيع يفهم ما نقول!

جورجو: �أبوك حلو«!

كم هو حديث وع�رشي هذ� �حلو�ر، حتى بعد �نق�ساء هذه �لقرون �لطو�ل فاإن �حلديث 

يجري على هذ� �ملنو�ل مر�ساًل عفويًا، ويكون �لتعبري فيه بالفن ذ�ته ب�سيطًا من�سابًا. يخرج 

زوج بر�ك�سينة �لبليد لي�سرتي زجاجات من �رش�ب �ل�سود� وقلم �أحمر �ل�سفاه فيعود مبلح. 

�أما زوج جورجو �ملتالف فينفق ماله يف �لتفاهات. ترتدي بر�ك�سينة ثوبًا ودثار�ً، فت�ساألها 

فتتعر�سا  لت�ساهد� �حلفل يف ق�رش بطليمو�ض،  �ل�سعر، ثم مت�سيان  جورجو من فورها عن 

للدفع و�سط ح�سود �لنا�ض.

بر�ك�ض: يا لل�سماء، �أي ح�سد هذ�!

 كيف لنا �أن ن�سق طريقنا باللكز و�لدفع بني هذ� �جلمهور؟ �إنهم لأ�سبه بجي�ض عرمرم 

بني  مولك  بات  �أن  منذ  فعلتها  �لنبيلة  �لأعمال  من  كم  بطليمو�ض  �أي  �لنمل.  من 

�لآلهة! ما من وغد- �أعني بني �مل�رشيني- بات يتجهم وجهه �لآن. وما عاد �أحد 

ير�سي عابر �سبيل، كما كان �حلال يف �ملا�سي.

جمع �ل�سقاوة �ملدل�سون �ملخادعون، وكل على �ساكلته يقع، و�جلمع كله �أوغاد.

�أي جورجو، يا عزيزي؛ �إىل �أي م�سري نحن �سائرون؟ هاك فر�سان �مللك. �أي رجلي 
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�لطيب، ل ت�سحقني بحو�فر فر�سك، �لفر�ض �لغرب�ء ت�سب عاليًا. �نظري كم هي عنيفة هذه 

�لفر�ض! �أي �أيونة، �جري، �أيتها �لوقحة 

�جري؛ ف�سوف تقتل فار�سها، يالها من نعمة فالطفل يف �لبيت.

ثم ت�سارعان وتكابد�ن بني ح�سود �لنا�ض، ويتمزق دثار بر�ك�سينة، ولكنهما يف �لنهاية 

�لتي ت�سدو  �لفتاة �لأرغو�سية  �لق�رش وتكافاآن بروؤية تلك �لأ�سياء �جلميلة، وغناء  تدخالن 

باأ�رش�ر �أدوني�ض، وتت�ساعد �لأنغام من �لأعماق، وتقول جورجو �لتي ل ريب باأنها مل ت�سغ 

�إىل �سدوها: 

»�أي �أمر ميكن �أن يكون �أكرث حكمة من ذكاء �مر�أة«؟ 

يف  �جلديدة  �لأفالطونية  �ساأن  �رتفع  حني  عظيمًا  كان  وقع  �لذي  �لتغيري  �أن  لبد 

�أمر  �لإ�سكندرية؛ ومع ذلك ظلت مدر�سة �لأدب �لقدمي و�لت�سوف قائمتني،. وكان من 

�أ�سبحنا  �لتي  �ل�سابعة  كليوبرت�  يد  على  ماأ�ساوية  نهاية  �إىل  �نتهت  �أنها  �لالجيدية  �ل�ساللة 

قوًل  فرن�سي  كاتب  قال  �لتي  �ملر�أة  و�لروعة،  �جلمال  مثال  كليوبرت�،  با�سم  �إل  نعرفها  ل 

طريفًا باأن �سكل �أنفها قد غري م�سري �أمم؛ ذلك �أن �أنفها كان معوجًا، وعيناها و��سعتان جد�ً 

وذقنها يجنح �إىل �ل�ستطالة؛ فقوتها تكمن يف �سحرها وروحها �لطاغية �أكرث مما يف جمالها 

�لظاهر. وب�رشف �لنظر عن ذلك كله فقد عرفت �لإ�سكندرية �إحدى �أعظم ماآ�سي �لغر�م 

على مر �لع�سور، و�نتهت �أ�رشة �لبطال�سة يف �لثورة �لعامة �لتي �أعقبت �نتحار كليوبرت�. 

ولقد مرت قرون و�رتفعت �ملباين �لرومانية ذ�ت �ل�سكل �ملاألوف يف مدينة �ملرمر �لتي 

حافظت على عظمتها و�أهميتها �لتجارية. وقد نزل فيها �لإمرب�طور هادريان يف �إحدى 

�لتي غدت خالدة مبوت  �لزيارة  تلك  �أما  �لرومان،  �لأباطرة  معظم  ز�رها  كما  رحالته، 

�نطينو�ض �لفتى �جلميل غرقًا يف �لنيل، �سو�ء كان ذلك عر�سًا يف حادثة �أم عماًل مدبر�ً كان 

هو �ل�سحية فيه. و�لذي كان يعاين حلماية موله من نو�ئب �لقدر، �أو من م�سيبة رمبا كانت 

تتهدده، و�لق�سة هنا غام�سة ويبدو �أنها مل تكن مفهومة حقًا. ولقد بكى �لإمرب�طور هذ� 

�لفقيد �حلبيب، ولعل هذه كانت دموع �لندم؛ ولكن من يدري؟ ولقد �أطلق ��سمه على 

مدينة يف م�رش ثم رحل بعيد�ً، تاركًا لفناين �مل�ستقبل مو�سوعًا لطاملا �أثار �خليال؛ ذلك �أن 
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كمال �ل�سكل و�لوجه �لذ�هل �لذي يحمل مع ذلك تعبري�ً حزينًا تعك�سه �لعينان وهذه كلها 

جمموعة من �لتفا�سيل �ملاألوفة جميعها ن�سادفها عند دخولنا �أي �سالة للفنون يف �أوروبا، 

حيث يقف �نطينو�ض مثاًل للكمال �جل�سماين، وهو ينظر �إىل �لأ�سفل، رمبا يف جهد منه 

ل�سرت �رش ت�سحيته، �إن كان يف �لأمر ت�سحية فعاًل، خمل�سًا حتى �لنهاية. ثمة ما هو ن�سف 

حيو�ين يف طبيعته وموؤثر �إىل �أبعد حد، يوحي بروح �سامرة �أو ج�سد جميل مل ينل �للم�سة 

�لأخرية من �لروح. 

وقد علمنا �أن �مونيو�ض زكا�ض عا�ض يف �لإ�سكندرية يف �لقرن �لثالث �مليالدي، وكان 

�مللهم لالأفالطونية �جلديدة؛ لكنه �ساأنه �ساأن �سنوه �سقر�ط مل يدون �سيئًا؛ وقد قام تلميذه 

بعدئذ  �مل�سعل  حمل  ثم  ل�سقر�ط.  �أفالطون  به  ينه�ض  �لذي  بالدور  �مل�رشي  بلوطين�ض 

بورميزي �ل�سوري و�مبليخو�ض �لكال�سي�سي، وكالهما �سوري من �أ�سل �إغريقي. 

�جلمال؛  يف  غاية  تز�ل  ما  وبلوطين�ض  زكا�ض  فيها  عا�ض  �لتي  �لإ�سكندرية  كانت 

ويد  �ملتالحقة  �لزلزل  بعد  تخربها  ومل  �لعظماء يف جزيرتها،  �لفر�عنة  متاثيل  و��ستمرت 

�لإن�سان �ملخربة. وكان �ملتحف و�ملكتبات – �لتي ز�دتها كليوبرت� ثر�ء وغنى، وهي �لتي 

ورثت عن �أ�رشتها �أذو�قها- جاهزين متاحني للجميع، ولكن ما كان ذ�ت يوم �سباقًا فكريًا 

�أ�سد �لنحطاط مع �لزمن، ومل تعد لديهم  من جانب �لالجديني �لذين �نحطت �ساللتهم 

�لقدرة على �لقيام بدور �لر�عي للمثقفني و�ملوؤ�زر للفن.

ول بد �أن بلوطين�ض قد عجب لهذه �ملدينة حني م�سى يجول فيها باحثًا عمن يلتحق 

به، ومل يتمكن من �لعثور على هذ� �ملوىل. ول بد �أنه ُ�خذ بروعة �لق�سور �لكربى �لتي كان 

يزيدها كل ملك يف �حلي �مللكي، كما ُ�خذ بالأكروبولي�ض وثاين �أ�سخم مكتبة؛ �إذ ل يتقدم 

عليها �سوى روما و�أثينا. ثم لعله �رتقى �لدرجات �ملئة ليبلغ �ل�سري�بيوم، ذلك �ملعبد �لذي 

�لتي  �ملرمر  من  �لثالثمئة  �لأعمدة  حيث  �ل�رشفة  يف  وجتول  �لأول،  �سوتر  بطليمو�ض  بناه 

�سمها �لرو�ق وجعلته معلمًا ورمز�ً للمدينة كلها وُي�ساهد من بعيد. وكان هنا �أي�سًا متثال 

�لإله �سري�بي�ض �لعمالق �لذي �أهد�ه ملك بنطو�ض لبطليمو�ض فيالدلفو�ض، وكانت �ل�سم�ض 

�إذ� م�ست �سيئًا من مالحمه ود�عبت فمه جعلته يبدو كاإله للنار وقد َبثت فيه �حلياة. ول بد 
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�أنه جال �لإ�سكندرية باحثًا عن مدر�سة يدر�ض فيها، مالحظًا يف طريقه �ملعابد و�مل�سارح 

وم�سمار �سباق �خليل و�حلمامات �ل�سخمة �لتي كانت مثل ناد للرجال �لأثرياء. 

ولقد نال �لتعب من بلوطين�ض وخاب �أمله يف بحثه عن معلم يدر�ض على يديه؛ ولكنه ما 

كاد ي�سيبه �لياأ�ض ويتهياأ ملغادرة �لإ�سكندرية حتى حملتـه �مل�سادفة فح�سـر در�سًا لأمونيو�ض 

زكا�ض وحدث �لك�سف فور�ً؛ فقد وجد يف �لرجل �ملعلم �لذي ين�سده، فلم ي�سع �لوقت 

يف �لن�سمام �إليه مريد�ً.

ولعل ��سم زكا�ض ��ستق من لبا�ض يرتديه من �خلي�ض؛ لكن �لأرجح �أنه بد�أ حياته حماًل. 

و�إذ� �سح هذ� �لر�أي فاإن تعليمه مل يكن ليوؤهله ليكون كاتبًا، وكان قدوم رجل مثقف مثل 

بلوطين�ض ِمَنة من �هلل. ولقد م�سى بلوطين�ض �إىل روما يف خامتة �ملطاف و�أخذ يطور نظريته 

�خلا�سة �لتي �نت�رشت وعمت �لإمرب�طورية بف�سل كل من بورفريي و�أمبليخو�ض بعد وفاته. 

وكان بلوطين�ض عاملًا �إغريقيًا �ساحلًا، د�أب على �أن ير�سل كتاباته �إىل بورفريي لتحريرها 

قبل �أن يطرحها على �لعامل، حتى بعد �أن غادر تلميذه روما و��ستقر يف �سقيلية. و�حلق �أن 

بلوطين�ض لي�ض باملو�سوع �لذي ي�سلح ملذكر�ت �سخ�سية، وقد �أخرب بورفريي ذ�ت يوم 

�أنه »يخجل من �أن تكون روحه يف بدنه«، وهذ� كل ما تو�فر من �ملعلومات �ملاأخوذة من 

�سديقه عن تاريخ �أ�رشة �ملعلم.

كان بلوطين�ض يف �ل�سابعة و�لع�رشين حني قدم �إىل �لإ�سكندرية ومكث �إحدى وع�رشين 

�سنة، ثم تبع �لإمرب�طور غورديان �لذي كان يخو�ض قتاًل �سد �لفر�ض؛ �إذ كان يريد كما 

للو�سول  طريقة  �أف�سل  هذه  �أن  يومئٍذ  وظن  �ستي�سيفون،  عا�سمتهم  يف  يدر�ض  �أن  يبدو 

�إىل هناك. ولكن �لإمرب�طور تويف حينذ�ك وت�ستت جي�سه، فهرب بلوطين�ض �إىل �أنطاكية 

و�نتقل بعدئٍذ �إىل روما. 

من  �لعلم  يتلقى  �أن  ق�سده  كان  روما  قا�سد�ً  �لإغريقية  �سورية  بورفريي  غادر  وحني 

�لعمر،  من  و�خلم�سني  �لتا�سعة  يف  يومذ�ك  �ملعلم  وكان  كتاباته،  على  �ملطلع  بلوطين�ض 

و��ستقبل تلميذه �ل�سادق و�ملجادل وذ� �ملخيلة �خل�سبة، وكان طالبه ي�سيقون بتمحي�ض 

�ملفيد  من  لي�ض  �إنه  عندئٍذ  يقول  �أن  و�عتاد  �لق�سايا،  وعر�ض  �لدر�ض  يف  و�أناته  بورفري 
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�أنهم على بينة وو�سوح، و��ستوعبو� �لنقطة  �لنتقال من مو�سوع �إىل �آخر ما مل يتاأكد له 

مو�سوع �لدر�ض بجالء.

وكان ��سم بورفريي يف �لو�قع مالكو�ض، وقد عرف بلقبه »ذي �لرد�ء �لأرجو�ين« �لذي 

�أطلقه عليه معلمه يف �أنطاكية، وعلى �لأرجح �أنه خلعه ليخفف من وقع ��سمه �مل�ستق من 

كلمة »�مللك« �لعربية. وعرف عنه �أنه �ألقى حما�رشة جليلة مبنا�سبة ذكرى ميالد �أفالطون 

�ض بع�سهم باملحا�رشة، ولكن بلوطين�ض قال بلغة ملوؤها �لود  �لتي �أقيمت يف روما، وقد عرَّ

»قد �أظهرت �أنك جتمع بني �ل�ساعر و�لفيل�سوف و�لقدي�ض يف �آن معًا«.

ويبدو �أن بورفريي قد �أ�سابته ذ�ت مرة نوبة من �ل�سود�وية؛ بل: ر�ودته رغبة باإطالق 

باأفكاره  ليتحول  �سقيلية  �إىل  بال�سفر  بلوطين�ض  �أقنعه  �أن  لول  �لفاين،  قمي�سها  من  روحه 

عن جمر�ها، وقد جنح م�سعاه وتوىل حترير ثالثة من �أعمال معلمه، فقل�ض عدد ف�سولها �إىل 

�ست �إيناد�ت ]تا�سوعات[ على �لنحو �لذي �سارت به �إلينا، وقد ظلت �لعاطفة �لتي كان 

يكنها للرجل �لكبري كما هي ل ينال منها منال؛ فو�سفه بالرجل �ساحب »�لف�سل وح�سن 

�لعريكة و�لدعة و�للطف«. 

فلما  �حل�ض،  �لنهاية مرتفعًا عن حياة  �جلدد حتى  �لأفالطونيني  �أعظم  بلوطين�ض  وظل 

�قرتب من �ملوت �أرجاأ �للحظة �لأخرية لريى �سديقًا مل ي�ستعجل �خلطى كما كان بو�سعه �أن 

يفعل لو كان مدركًا خلطورة حال �ساحبه، فاأنبه بلوطين�ض برفق قائاًل: 

»لقد ظللت �أتوقع قدومك؛ وهاأنذ� �أجهد ما و�سعني لعل �جلزء �ملُقد�ض مني يعود �إىل 

تلك �لطبيعة �ملقد�سة �لتي ت�سيع يف �لكون كله«.

ولقد عاد �مبليخو�ض �لكال�سي�سي �إىل مدينته بعد �أن در�ض على بورفريي، وقطع �سوطًا 

طوياًل يف در��سة �لتجليات و�ل�سحر، وكان له �ساأن يف تطوير عقائد �لأفالطونية �جلديدة 

يف هذ� �لجتاه. كذلك له كتابات يف �لفيثاغورثية، وقال �إنها �أ�سل �لتطور �لأحدث يف 

�لفل�سفة كما يف در��سة �أفالطون و�لدللة �ل�سحرية لالأعد�د.

�لغنو�سية،  �ملد�ر�ض  ول�سيما  �لزمن  من  ردحًا  د�أبها  على  �ملد�ر�ض  خمتلف  ��ستمرت 

و�سارت بعد وفاة يوليان �ملرتد عر�سة للقمع و�ل�سطهاد من �مل�سيحيني. وكان بني �أبرز 
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�ملتاأخرين من �لأفالطونيني �جلدد هيباتيا بطلة كينغ�سلي �جلميلة، �لتي لبد �أن يتذكر نهايتها 

�لتي  �ألقيت كنوز �لكتب و�لتماثيل و�جلو�هر وكل �لرثو�ت  �لرو�يات جميعهم. ثم  قر�ء 

تو�فرت للبطال�سة يف �خلليج، فاختفى يف جلة مياهه �لكثري من �لكنوز �لتي لتعو�ض. 

بالرجال  تاأثرت  قد  �لزمن  من  طوياًل  ردحًا  غادرناها  �أننا  يبدو  �لتي  جر��سا  وكانت 

�لذين كانو� يتنقلون بينها و�لإ�سكندرية، كما تاأثرت باأولئك �لذين كانت �لتجارة �أو �ملتعة 

حتملهم �إىل بيزنطة �أو �أنطاكية، �أوروما �أو �أثينا. وكان من �ساأن منط �حلياة يف هذه �ملدن �أن 

جعل حيويتهم ون�ساطهم وطالوتهم على �لنحو �لذي عرفناه. 

�إنه لأ�سق على �ملرء �أن يلج حياة �لن�ساء من �أن يخو�ض يف حياة �أولئك �لرجال، ومن بني 

�لن�ساء تربز حتت �لأ�سو�ء حمظية ذ�ت �ساأن، �مر�أة مثقفة مثل �للو�تي يف بيزنطة، ولرمبا تغدو 

م�سهورة، �إمنا �لغالبية منهن قد �خرتن على ما يبدو حياة �لدعة و�ل�سكينة؛ فلي�ض لهن �سوى 

�لقليل من �مل�ساركة يف �حلياة �لعامة، وكن ل يخرجن �إل مبر�فقة. ول يذهنب �إىل �مل�سارح 

�إل يف مو��سم �لحتفالت، ويح�رشن طقو�ض �لعبادة يف �ملعبد، وبع�سهن كن كاهنات. 

��سطحبو�  قد  مقدونيا  من  �لو�فدين  �مل�ستوطنني  �إن  قيل  و�إن  ي�سافرن،  كن  ما  ولكنهن 

ن�ساءهم معهم، وتلك و�قعة وردت يف رو�يات �مل�ستوطنني �لإغريق �لذين ��ستقرو� على 

بعد �أربعمئة ميل من �لنيل؛ فقد منح هوؤلء �لذين كانو� يف عد�د جي�ض �لإ�سكندر �أر��سي 

بلغت �أحيانًا مقد�ر فد�ن م�رشي، وهي من �أر��سي �لنهر، وكان هوؤلء يتمتعون بكل �ملز�يا 

�ساأنهم يف ذلك �ساأن �مل�ستوطنني �لإغريق �أيام �لبطال�سة، فيعفون من �خلدمة �لع�سكرية ومن 

�ل�رش�ئب. وكان يقال يف تلك �لأيام �إن �لإ�سكندرية مغرقة يف �لإغريقية، و�إن كان بع�سها 

يهوديًا؛ لكنها تكاد �أل تكون م�رشية على �لإطالق.
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الف�صل ال�صابع والع�رشين

جغرافيون عرب وحجاج م�صيحيون

على �لرغم من �أن �ملو�سوع كله خارج نطاق معاجلتنا لتاريخ خمتلف �ملدن �لتي تناولناها، 

با�ستثناء �لكرك وعمان؛ فاإنه لي�ض مما يجانب �لبد�هة متامًا تكري�ض ب�سع �سفحات للعربي 

و�أدبه، ف�ساًل عن بع�ض �أولئك �حلجاج ]�مل�سيحيني[ �لذين تلقي مالحظاتهم �سوء�ً على 

م�سائر �خلر�ئب.

كان لدى �لعرب قبل �لإ�سالم مدر�سة لل�سعر �لرفيع ين�سبها �لكتاب يف مرحلة �سيوع 

حتى  بال�سعر،  مو�سوعة  جميعها  �ملبكرة  �أعمالهم  وكانت  �جلاهلي،  �لع�رش  �إىل  �لإ�سالم 

�ليمن وقبائل �ل�سحر�ء  �أيام  �ل�سعري منذ  ولو كانت مدونات تاريخية؛ فقد كان �لإلهام 

�لنا�ض  ياأتي عفو �خلاطر لأنا�ض لديهم خميلة و�سهولة يف �لتعبري. وكان  يف �لأزمنة �لقدمية 

يتناقلون �لق�سائد على �أل�سنة رو�ة �ل�سعر، ومل تدون �إل بعد �لهجرة. ولكن هناك من �أ�سار 

�لطويل  �لتدريب  �إنها حتمل عالئم  بل  �لبد�ئي؛  �لفن  �لق�سائد طابع  �أنه مل يكن لأقدم  �إىل 

و�لتقاليد �لأقدم عهد�ً يف �ل�سعر.

وهناك ق�سيدة بني �ملعلقات �ل�سبع �جلاهلية ترجمتها �لليدي �آن ويلفرد �سكوين بلنت 

ترجمة حرة، وكثري�ً ما تهمل �لإ�سارة �إليها؛ لأن من و�سعها مل يكن من م�ساهري �ل�سعر�ء، 

�ل�ساعر  �لق�سيدة  و�ساحب  �ل�سحرو�ي.  وجو�ده  �لبدوي  عن  فكرة  لنا  توفر  ولكنها 

�لالذع طرفة بن �لعبد(*)، وكان �أبد�ً يف خ�سام وعد�ء مع �آخرين ب�سبب موهبته �ل�سعرية 

�لتي كانت م�سدر نقمتهم حتى �أودته يف �لنهاية مو�رد �لتهلكة. وقد �سمت هذه �لق�سيدة 

�إىل جمموعة تعرف با�سم �ملعلقات، ولهذه �ل�سفة تف�سري�ت خمتلفة؛ ويذهب �لتف�سري �لقدمي 

�إىل �أن �لق�سائد �ل�سبع علقت على �أ�ستار �لكعبة لكونها فازت باجلو�ئز، ثم طرزت كلماتها 

لها ما  �لرو�ية رومن�سية، ولي�ض  �أن هذه  �لذهب على ن�سيج م�رشي، ومن �جللي  بخيوط 

يوؤيدها. و�ملتفق عليه �ليوم �أن �لكلمة �إمنا تعني �سيئًا ثمينًا، �أو �سيئًا علق؛ لأنه ثمني.

(*) هذ� �لكالم ل ي�ستقيم لأن طرفة كان من فحول �ل�سعر�ء ومن �سعر�ء �ملعلقات.
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وتعر�ض لنا �لق�سيدة طرفة على �لنحو �لذي ل بد �أنه كان عليه؛ نزقًا، مندفعًا، �إمنا لي�ض 

يف هذه �حلالة �ساخر�ً، وكان قد ودع حبيبته �للمياء �لتي ما ز�لت يافعة مل تبلغ ن�سج �لن�ساء 

بعد، ويبتعد عنها ملتفتا بحما�ض متجدد �إىل حمبوبته �لناقة ذ�ت �لقو�ئم �لطويلة �لتي �سوف 

حتمله �رشيعًا، وهي تطوي �مل�سافات يف �ل�سحر�ء:

ثهمد بربقة  �أطالل  �ليدخلولة  �لو�سم يف ظاهر  كباقي  تلوح 

مطيهم على  �سحبي  بها  وجتلدوقوف  �أ�سى  تهلك  ل  يقولون: 

غدوة، �ملالكية  جدوح  ددكاأن  من  بالنو��سف  �سفني  خاليا 

يامن �بن  �سفني  من  �أو  ويهتديعدولية  طور�ً  �ملالح  بها  يجور 

�لهم، عند �حت�ساره وتغتديو�إين لأم�سي  تروح  مرقال  بعوجاء 

و�تبعت ناجيات،  عتاقًا  معبدتباري  مور  فوق  وظيفًا  وظيفًا 

�أدى �نت�سار �لإ�سالم �إىل تغيري �لو�سع يف �ل�رشق �أميا تغيري؛ �إذ بلغ �أتباع �لر�سول ]�سلى 

�هلل عليه و�سلم[ �لأندل�ض وغريو� وجه �لبلد. فقد غزت هذه �لقوة �خلارقة يف �أقل من قرن 

بلد�نًا وغريت �أديانًا وفر�ست تقاليد، وع�سفت باحلياة �لثقافية حتى ق�ست على مظاهر 

�لوثنية، ثم م�ست فاأ�سادت على �آثار �ملا�سي دور �لعبادة من م�ساجد وقالع وق�سور ر�ئعة؛ 

فكان ذلك �إيذ�نًا بقيام عامل جديد ينه�ض على �أنقا�ض �لوليات �لرومانية، مبا يعني ذلك 

�لعامل، ومل يكن لدى  لهذ�  يريد �خلري  �إمنا كان  �ل�ساعد  فالنظام �جلديد  �سورية وفل�سطني. 

�لعامل  حول  باملالحظة  �جلديرة  �لنقاط  �أوىل  من  وكان  كالتق�سف،  مزعجة  ُمثل  �أ�سحابه 

�أوروبا يف حقبة حالكة.  �لإ�سالمي ثقافته؛ وهذ� مدعاة للعجب يف وقت كانت متر فيه 

و�لنقطة �لثانية �لرفاه �لذي كانت �أ�رش �لنخبة حتيط نف�سها به. وبرز �لذوق �ل�رشقي ونزوعه 

�إىل �لعظمة �إىل �ملقدمة فكانت ذ�ئقتهم و�حتفالهم بالفن �أمر�ً يدعو لالإعجاب. فاإذ� مل يكن 

�إ�سبانية عما ظهر  و�ختلفو� يف  �ملقهورة  �لأمم  �أخذو� عن  قد  كانو�  و�إذ�  �أ�سياًل،  �إلهامهم 

يف م�رش �أو �سورية؛ فاإنه كانت لديهم مظاهر موؤكدة ل تختلف، �أخذو� بع�سها عن فار�ض 

وبالد مابني �لنهرين، وهذ� حق، �إل �أن �إنتاج فن مركب من تاأثري جمموعة �لفنون �لأخرى 
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قد �كت�سب خ�سو�سية و�سار م�سدر �إمتاع لالأجيال �لتالية.

�لكبري  �لطبيب و�لفيل�سوف  �أخبار  باأنهم كانو� مربزين، ومن  �أما يف �لأدب فال �سك 

�أبي علي بن �سينا- وهو �لرجل �لذي زرع بذور �لنه�سة �لأوروبية- �أنه قد ��ستدعي �إىل 

بقوله: »وجدت  �لثاين  �مللك نوح  �لعا�رش، وقد و�سف مكتبة  �لقرن  نهاية  قر�بة  بخارى 

قاعة  بعد �سف. وكانت هناك  �ملرتبة يف خز�ئن �سفًا  بالكتب  هناك غرفًا عديدة مملوءة 

بالقانون  �خت�ست  و�أخرى  �لعربي،  و�ل�سعر  �لعربية  �للغة  فقه  تتناول  بكتب  �خت�ست 

و�ل�رش�ئع و�لخ.. وكان لكل باب من �أبو�ب �لعلم قاعة تخت�ض بالكتب �لتي تعنى به. وقد 

بحثت يف فهار�ض �ملوؤلفني �لإغريق �لقد�مى مفت�سًا عن �لكتب �لتي �أحتاجها؛ فوجدت 

بينها جمموعة من �لكتب قالئل هم �لذين �سمعو� حتى بعناوينها، بل حتى �أنا مل يقع عليها 

نظري قبل ذلك �ليوم«.

ول ميلك �ملرء �إل �أن يت�ساءل عن �مل�سري �لذي �آلت �إليه مكتبة �مللك نوح �لثاين، وهل 

كان ر�عيًا لأنو�ر �لأدب؟

وكان من �أعظم هوؤلء �ل�سعر�ء �ملتنبي �لذي �كت�سب ��سمه بادعائه ذ�ت يوم باأن لديه 

�أحمد بن ح�سني، وكان �بن �سقاء للماء،  �أبو �لطيب  �لتنبوؤ، و��سمه �حلقيقي  �لقدرة على 

و�أُر�سل �إىل دم�سق ليتلقى �لعلم. وعا�ض ردحًا من �لزمن بني ع�سائر �لبدو حتى كانت له 

�ملعرفة �لتامة بعاد�تهم وتعلم �لعربية بينهم، ومل تكن �لعربية لغته �لأم. ثم ح�سل على رعاية 

�أمري، وقد قدم له ذ�ت مرة بيتني من �ل�سعر �سما �أربعة ع�رش فعل �أمر، وكل فعل ين�ض على 

طلب ما؛ فا�ستملح �لأمري ذلك و�أجابه �إىل كل ما طلبه. 

ولكن �جلغر�فيني- ل �ل�سعر�ء- هم من يجب �أن نلتفت للعناية بهم، وهذ� مو�سوع 

�لأعالم  هوؤلء  �أعمال  من  جد�ً  قليلة  وقلة  كثريون،  كتاب  وتناوله  �لنف�ض  بجماع  ياأخذ 

وجدت �سبيلها �إىل �لرتجمة. و�أ�سهر �جلغر�فيني هوؤلء �ملقد�سي ن�سبة �إىل �لقد�ض �لتي ولد 

فيها يف �لعام 946م، وكان �خلو�ض يف �لكتابة يف مو�سوع �جلغر�فية مغامرة يف تلك �لأيام؛ 

يريد  �لتي  �ملناطق  �إىل  مي�سي  �أن  �جلغر�فيا  �لكتابة يف  �خلو�ض يف  ي�ساء  من  على  ينبغي  �إذ 

�لكتابة عنها، مثلما كانت �لتجارة مغامرة حمفوفة باملخاطر يف تلك �لأيام �لتي كان �ل�سفر 

03- Moden Mnsyea.indd   253 3/12/09   11:35:54 AM



254

فيها �ساقًا وخطر�ً.

وهناك جغر�يف �آخر ورمبا كان �أعظمهم؛ وهو ياقوت ]�حلموي[ �ملولود يف �لعام 1179 

و�ملتوفى يف 1229 م. وكان ياقوت �إغريقيًا بحكم �ملولد وبيع عبد�ً لتاجر يف بغد�د، فتوىل 

تعليمه ثم �أر�سله يف جتارة �إىل �خلليج. وقد كانت له م�سادة مع موله فاأعتقه هذ�، ثم ��ستغل 

حينًا ور�قًا، فكان ين�سخ �ملخطوطات وقد وقع يف �أ�رش �لتتار، وي�سف ذلك بقوله: »لقد 

هربت عاريًا كما �سيبعث �ملرء من تر�ب �لقرب يوم �لقيامة«.

ي�سف ياقوت جر��سا باأنها »مدينة عظيمة باتت �لآن خر�بًا، ويجري فيها نهر كانت 

�لقرى و�لد�ساكر،  �ملدينة تقع بني تالل تغمرها  �لطو�حني. وهذه  �لعديد من  مياهه تدير 

و�ملنطقة ذ�تها تعرف با�سم »جبل جر�ض«

�أم�سى �ملقد�سي ع�رشين عامًا يف �لرتحال يف �ملنطقة �لتي و�سفها يف كتابه، كما كان 

ياقوت كثري �لأ�سفار يف �أثناء تاأليفه معجمه �جلغر�يف.

كانت �لأ�رش �حلاكمة �لإ�سالمية تتعاقب �لو�حدة تلو �لأخرى، وجاء �ل�سليبيون وم�سو� 

تاركني �أتباع �لنبي ]�سلى �هلل عليه و�سلم[ يهيمنون يف �ل�رشق. ثم جاء �حلجاج �مل�سيحيون 

لزيارة �لأماكن �ملقد�سة، وهناك بع�ض �ملعلومات �ملتناثرة يف كتابات هوؤلء �حلجاج. وملا 

برحالت  �لقيام  على  يقوون  ل  �لذين  �ملتقني  منها  ليفيد  �ملعلومات  هذه  دونو�  قد  كانو� 

طويلة و�ساقة؛ فقد كان من �ملهم �أل يرتكو� من دون و�سف ما ميكن �أن يفيد منه من مكث 

يف موطنهم.

�سورة ]مقابل �ض 310 يف �لن�ض �لنكليزي[

�ل�ساحة �لعامة، جر�ض

ولقد ��سرتعى عدد ل باأ�ض به من هوؤلء �حلجاج �لنتباه يف �سياق هذه �لدر��سة؛ ومن 
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هوؤلء �لأخ فيلك�ض فابري �لذي َقِدم �إىل �لأر�ض �ملقد�سة قر�بة 1480-83، فما وجد مكانًا 

�لبحر  ز�ر  هذ�  فابري  �أن  بيد  �لأردن.  من  �لغربية  �ل�سفة  على  كانت جتري  لأن جولته 

�مليت �لذي و�سفه باأن �لدخان يت�ساعد من مياهه، ومن �إجنادي ي�ستطلع �ملكان من حوله، 

لو  �لكرك  يرى  �أن  بو�سعه  وكان  �ل�سحر�ء«.  بني خمتلف »�سخور  �سديد�ً  ويخلط خلطًا 

نظر مبا�رشة �رشق مياه �لبحر �مليت، لكنه كان ينظر جنوبًا ناحية �لبرت�ء، بينما يبدو �أنه كان 

يتحدث طو�ل �لوقت عن �ل�سوبك �لتي ما كان بالإمكان �أن ير�ها، وقد كتب يقول: 

»�أ�سحنا باأب�سارنا عن ناحية �ل�رشق، و�جتهنا بعيوننا نحو �جلنوب بعيد�ً متجاوزين �لبحر 

�مليت حيث �ساهدنا برية �لبرت�ء، ولكننا مل نر �لبرت�ء و�سط بريتها«. وهذ� �لقول يبدو �سو�بًا 

غري �أنه يتابع فيقول: »كانت �لبرت�ء هذه يف �لربية يف قدمي �لأيام ح�سنًا قويًا جد�ً يف �أر�ض 

�ملوؤ�بيني حيث ولدت ر�عوث رمز �لف�سيلة لدى �ملوؤ�بيني. وقد ح�سن بلدوين �لثاين هذه 

�ملدينة �لقوية و�أحاطها بثالثة �أ�سو�ر، ومل يكن بالإمكان �أخذها لول خيانة بع�ض �مل�سيحيني. 

فا�ستوىل عليها »�ل�سلطان«، و�أقام �بنه �لبكر نائبًا له عليها وكل ما له هناك، وما ز�لت غرفة 

خز�نة مال �ل�سالطني ]بيت �ملال[ �أي ملوك م�رش هناك �إىل �ليوم«. ومي�سي �لرجل فيخربنا 

�أن �لالتني كانو� ي�سمونها برت�ء �لرب�ري، وي�سميها �مل�سلمون »كر��ض«، وكان ��سمها عند 

�لإغريق �لذين مل ي�ستولو� عليها �أو كان لهم �هتمام فيها قط »�سبات«. و�إنه لأمر طبيعي �أن 

يخلط فابري بني ق�سة �سخور �ل�سحر�ء �لثالث: �لبرت�ء و�لكرك و�ل�سوبك، ولكن �ساهده 

على قدوم ر�عوث �ملوؤ�بية من �إحدى هذه �لأماكن ل يقوم على �سند قوي. 

ويكاد �حلجاج ين�سغلون جميعهم تقريبًا بالقد�ض و�أماكن لها موقعها يف �لعهد �جلديد، 

مما يجعلهم ل ينفقون �لكثري من �لوقت على �جلانب �لآخر من نهر �لأردن، كما �أن ذلك 

�لطرف كان �أ�سد خطر�ً من فل�سطني �لغربية، حتى �أن �لذين يتولون رعاية �حلجاج يعر�سون 

دومًا عن مر�فقتهم �أبعد من �أريحا. وما كانت مدن �لديكابولي�ض �خلربة �آنذ�ك لتعنيهم؛ 

ذلك �أنهم كانو� حجاجًا حقيقيني وغايتهم �لوحيدة من قدومهم �لفكرة �لدينية، ومل يكن 

لديهم نية لزيارة �أي موقع ل يت�سل بغر�سهم �لظاهر.

يف �أعمال �جلغر�فيني �مل�سلمني كثري من �لأمور �ملثرية لالهتمام؛ ومن ذلك حقائق من 
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�ساأنها �أن تلقي بع�ض �ل�سوء �أي�سًا على ع�رش �لنه�سة �لإ�سالمية �لتي جعلت عهود �ملاأمون 

وبع�ض �خللفاء على هذ� �لقدر �لعظيم من �لأهمية و�ل�سهرة. كان �لعلم يف �أوروبا قد بد�أ �آنئٍذ 

بالتقدم، و�نت�رشت ترجمة �أمهات �لكتب وتعلم �للغات �لأخرى �أ�سبحت �لتقليد �ل�سائع 

فيها. وكان �ل�سليبيون قد عادو� �إىل �أوطانهم قبل �أن يبد�أ ع�رش �لنه�سة �لأوروبية باإظهار 

�إ�سار�ت عودة �حلياة �إىل مد�ر�ض �مل�سلمني يف قرطبة، وبد�أت خ�سوبة �لعلم �جلديد- مثل 

معظم مد�ر�ض �لفكر �لذهنية و�لروحية �لأخرى- من �ل�رشق.

�لدمار مل  �لتي حاق بها  �لبالدة؛ لأن �ملدن  �أن �حلياة �رشق �لأردن كانت �سديدة  لبد 

يقي�ض لها بديل. فاإن كان حقًا �أن ثمة �أر��سي �سا�سعة من �ل�سحر�ء تتناوب و�سال�سل �جلبال 

من  �خلوف  وطاأة  حتت  د�ئمًا  ذلك  كان  �إمنا  بها؛  �ملعتنى  �لزيتون  وكروم  �لذرة  وحقول 

�جتياح  �لبدو  بو�سع  كان  �أنه  فيلك�ض  �لأخ  ويخربنا  �ل�سحر�ء،  من  ت�سدر  �لتي  �لغزو�ت 

�ملدن و�لقرى بي�رش لو �ساوؤو�.

حني يتجول �ملرء بني �آثار �ملا�سي �لر�ئعة يف جر�ض ل بد للعقل بطبيعة �حلال من �أن ينتقل 

�مل�سهد،  �أعمدة �حلجارة م�ستقيمة و�ملعابد تخيم على  يوم كانت  �لعامل  للتفكري يف حال 

و�ملدينة كلها حماطة باأ�سو�ر ذ�ت �أبر�ج، و�لنا�ض من ع�رش �آخر يعي�سون حياتهم حتت �أ�سعة 

نعي�ض- كما قال �لأخ  فيما يعرف �لآن ب�رشق �لأردن. ونحن  �لزرقاء  �ل�سم�ض و�ل�سماء 

تظل  �لنهاية  �لب�رشية يف  �لطبيعة  �إمنا  �أي�سًا،  خمتلفة  و�أفكارنا  �أخرى،  فيلك�ض- حتت جنوم 

كعهدنا بها يف �لعامل �أجمع و�لفو�رق يف هذ� �لأمر يف معظمها �سطحية. فيا ليت ثيوقريط�ض 

كر�ض �إحدى حو�رياته �لفذة ليتناول �سكان �إحدى �ملدن �لتي ل بد �أنه ز�رها يف رحالته؛ 

ولو �أنه و�سف �إحدى �لغابات كما ل ميكن لأحد �سو�ه �أن ي�سف هذ� �لو�سف، م�ستعري�ً 

مز�مري �لر�عي ليعزف مو�سيقاه؛ كم كنا عندئٍذ �أ�سد ثر�ء، وحياة �ملا�سي �مليت ت�ستعاد �أمام 

�أعيننا.

�لذرة  نبات  من  عامل  قائمة يف  �ملجتمعة،  �لأعمدة  من  كتلة  �لذ�كرة  وتظل جر�ض يف 

تلوح حتت �سماء زرقاء �ساطعة، ومعها يظهر �ل�سخر �لعتيق �لد�فئ منذ عهود.
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الف�صل الثامن والع�رشون

الغـروب

�إىل �لأفول  �لتاريخ  �لغروب يف جر�ض، من فجر  �إىل  �لبرت�ء  �لفجر يف  �لرحلة من  تعد 

�أما  و�لف�سول.  �ل�سرب  له  تو�فر  من  �إل  يكمله  ل  حجًا  �ملن�سية؛  �ملدن  دمار  ير�فق  �لذي 

�لف�سول فاإنه بالتاأكيد �إحدى �لف�سائل �لتي ينبغي �أن تدر�ض وت�رشح بعناية؛ لأنها ت�سرتط 

�أفلم يكن �لف�سول �لفل�سفي ما حمل  �سمنًا �لرغبة �ل�سديدة و�ملتقدة يف نيل �ملعلومات. 

ملكة �سباأ فانطلقت بقافلتها من �جلمال �ملحملة بالهد�يا �لثمينة لزيارة �مللك �سليمان؟ و�أما 

�أنها �أفادت كثري�ً عند �سماع �لإجابات عن �لألغاز �لتي عر�ستها فاأمر مل يبلغنا، ولكن لبد 

�أن �لد�فع �لذي حد� بها للقيام باحلج هذ� كان �لف�سول وما عر�سته من �لظماأ �إىل �ملعرفة، 

وهما ل ريب ف�سيلتان حتمد�ن لها.

�لكتاب  قر�ءة هذ�  �ل�سرب و�لف�سول ما حملهم على  �لذين كان لديهم من  �أولئك  �أما 

فال �أملك �سوى �أن �أعتذر لهم عن تق�سريي يف �أن �أ�سفي عليه قدر�ً �أعظم من �لإثارة؛ بيد 

�أن رحلة �حلج �لتي م�سيت فيها كانت جديرة باجلهد �لذي بذلته وتلك �لرحالت �لبعيدة 

وتعلم ما ميكنني ��ستيعابه من �ملعرفة؛ �إل �أن م�ساهدة �لعامل �أمر وو�سفه بعبار�ت تعني �إن�سانًا 

�آخر على فهمه غري ذلك.

يف �لبد�ية بد� �ملو�سوع و��سحًا حمدد �ملعامل يف حدود معينة، فحني و�سعنا جانبًا تلك 

�ملدن �ل�سهرية يف �سمال �سورية وبعلبك وتدمر، و�لتي تناولها �لكثريون بالعر�ض و�ملعاجلة؛ 

كانت مدن �أدوم وموؤ�ب ومدن �حللف �لع�رش )ديكابولي�ض( تعر�ض �آفاق در��سة لديها �لكثري 

مما تعد به. وكان هذ� �حلقل حديثًا ن�سبيًا، وز�دته طر�فة �لتنقيبات �لتي قام بها موؤخر�ً علماء 

�لآثار و�مل�ستك�سفون. وبحث �لنا�ض يف �لكتب قدميها وحديثها عن معلومات تت�سل بهذ� 

�ملو�سوع، كتب تبني �أنها ويا لالأ�سف تفنت وتفتح �لأبو�ب �أمام كل �رشوب �لغريب غري 

�ملتوقع، وتعر�ض لق�سايا جانبية جتتذب ذوي �لعقول �لتي تن�سغل بغر�ئب �لأمور و�لدروب 

�جلانبية، وتكاد تن�سغل عن �لطريق �لأ�سا�ض �لذي يقود �إىل �لأمام، مثل تلك �لطرق �مللتفة 
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�لتي ُت�سادف يف فل�سطني، وتبدو مثل �رشيط �أبي�ض، ثم ت�سيع يف �مل�سافة �لتي يغلب عليها 

�ل�سباب. ول يكاد �ملرء ميلك �أن يقاوم �إغر�ء �إطالة �ملقام على �لدروب �جلانبية، و�إذ� كنت 

قد جلبت لنف�سي هذ� �للوم؛ فال �أملك �إل �أن �أعتذر لأولئك �لذين تابعو� �لطريق و�أطالو� 

كل  عل  �لدرب  هذ�  �سيتبعون  �لأرجح  يف  كانو�  باأنهم  لهم  لأوؤكد  و�إين  �حلد،  هذ�  �إىل 

حال. لكني �أبني ههنا باأن غر�سي حقًا كان �ل�سعي لرو�ية ق�سة هذه �ملدن �ملندثرة، وبعث 

�لنا�ض يف �ملو�قع �ملهجورة حيث كانو� يعي�سون ذ�ت يوم، �إىل جانب �لذين �ساغو� تاريخ 

�أزمانهم، فاإن وفقت ولو بقدر بتحقيق هذ� �لهدف كانت نف�سي مطمئنة.

لقد عر�سنا يف حجنا لألفي �سنة، و�ساهدنا �سعوبًا و�ساللت حاكمة ت�سعد ثم تنهار، 

�لنهاية تقريبًا، وما  وقد ظهرت م�رش �لأ�رش�ر يف بد�ية هذه �لق�سة، وما ز�لت فيها حتى 

�نفكت دول �لآ�سوريني وبابل و�لعموريني بحاجة للتحديد بو�سوح، ثم هناك فار�ض وفنها 

�أثرها،  �لتي عم  �لإغريق  �أي�سًا؛ وبالد  و�ل�سوريني  �لأ�رش  �ليهود يف  �ألهمت  �لتي  وخميلتها 

وروما ذ�ت �ل�سلطات، وبيزنطة �ملدينة �لوثنية �لعظيمة �لتي �سارت م�سيحية وكانت هذه 

كلها حتتل �مل�رشح، ثم كان �لفناء. 

�لإ�سالم  كان �سعود  بالرفاه  �لرومان خاللها  �لتي جاء  �ل�سنني  من  مئات  ب�سعة  وبعد 

و�مل�سلمني �لذين �سيدو� �ملباين �ملجيدة ودمرو� �ملعابد كرمي للدين، وبعد هزمية �لبيزنطيني 

ينقطع،  مل  قتال  من  عام  ثالثمئة  ذلك  �أعقب  ثم  �سورية.  �لعرب  فتح  �لريموك  معركة  يف 

وعندئٍذ كان للفاطميني �ل�ستيالء على م�رش و�سورية، فاإغار�ت �ل�سالجقة �لأتر�ك �لذين 

��ستولو� من جديد على دم�سق و�أنطاكية. ويف �لفرتة �ل�سليبية كانت �لكرك و�لبرت�ء �ملدينتني 

وقت  �ملعاناة، ويف  �أ�سد  وعانتا  زرناهما  �للتني  كلها  �لأخرى  �ملدن  دون  من  �لوحيدتني 

�لتي  معركة حطني  كانت  كلها.  �لبالد  �أرجاء  �ملعارك يف  يخو�سون  فيه  �ل�سليبيون  كان 

خا�سها �سالح �لدين على �لطرف �لآخر من نهر �لأردن، وبعد �أن ��ستوىل ريت�سارد قلب 

�لأ�سد على عكا �أبرمت هناك هدنة، ولكن ما هو �إل حني حتى خرج �لقوم من �ملدينة من 

جديد.
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�سورة ]مقابل �ض 318 يف �لأ�سل �لنكليزي[

�آخر �لنهار

ولقد �جتاح �خلو�رزمية �سورية، ثم جاء بعدئٍذ �ملغول �ملتوح�سون، وكان مقدمهم يف 

�لقرن �لثالث ع�رش. ور�فق هذ� �لغزو وح�سية ونهب ودمار مل يبق ومل يذر، وقد و�سف 

ذلك مور�جا دو �و�سون Mouraja D’Ohsson يف كتابه Les Peuples du Caucase، وهاأنذ� 

�أقدم للقارئ ترجمة حرفية للن�ض �لفرن�سي: 

»لقد غريت غزو�ت �ملغول وجه �آ�سيا، وكان من �آثار تلك �لغزو�ت �نهيار �إمرب�طوريات 

عظمى وزو�ل �ساللت قدمية، و�ختفاء بع�ض �لأمم، و�أخرى تكاد تكون قد �أفنيت متامًا، 

ويكاد �ملرء �أل يرى غري �لدمار و�خلر�ب وعظام �لب�رش حيثما بلغت �سنابك خيلهم. وكان 

هوؤلء �لغز�ة �لذين تفوقو� على كل �لغز�ة �لآخرين �لذين �سبقوهم يف وح�سيتهم يجتزون 

ويدمرون  و�لقرى،  �ملدن  ويحرقون  بلدة  دخلو�  كلما  و�لأطفال  و�لن�ساء  �لرجال  رقاب 

�ملحا�سيل و�لغالل، ويحيلون �لبلد�ن �لز�هرة �إىل �سحارى؛ ومع ذلك فلم يكن د�فعهم 

كر�هية �أو رغبة يف �نتقام، فهم ل يعرفون �أ�سماء �لنا�ض �لذين قتلوهم«.

�أن قر�أ  �ملبالغة يف �سيء، و�ملرء ليعجب بعد  يا لها من �سورة رهيبة، وهي لي�ست من 

و�سف �لأعمال �ل�سنيعة �لتي نفذتها جحافل �لغز�ة هوؤلء كيف كان ميكن ل�سيء �أو �أحد 

�أن يفلت من ق�سوتهم. وح�سبنا �لآن ما طالعنا من هذ� �لتاريخ �ملقيت �لذي �أ�ساب �رشق 

�لنري�ن  عليها  �أتت  �لتي  و�لآثار  حمققًا،  تاريخًا  �سار  قد  حدث  �رشر  كل  لأن  فل�سطني؛ 

وت�ساعد دخانها بقيت بعد �أن غادرها هوؤلء �ملغول. 
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ومع غروب �ل�سم�ض عن تلك �لأر�ض �لر�ئعة ور�ء نهر �لأردن تغدو جتارب �لأ�سابيع 

�لقليلة �ملا�سية �أمام �لعقل موكبًا من �لأحد�ث �جلليلة؛ فال�سم�ض ت�سع على �لقمم �لوردية، 

و�ل�سخور و�أبنية �لبرت�ء �ملذهلة مذكرة مبدينة �ملوتى �لغريبة تلك، حيث ل موتى ي�سرتيحون، 

�ل�سكن.  ودور  بالقبور  مرق�سة  و�سخور  �لدفلى  �أزهار  تعلوه  �لذي  �حلو�ض  ثانية  و�أرى 

�ل�ساحب  �للهب  لون  بني  ما  �ل�سخور،  من  �لألو�ن  �أغرب  عن  �لغاربة  �ل�سم�ض  وتتفتق 

و�لقرمزي، ويلوح �أنها ت�سفي حياة من عندها على �ملدينة �ملقدودة من �ل�سخر �لتي تتغري، 

�ملطر، خطوطها  ت�ساقط  �ل�سم�ض ور�ء �سخرة �سقلها  تنتهي حني تختفي  و�إن كانت ل 

ظاهرة بقوة قبالة �ل�سماء �ل�ساحبة. 

وقد ل يكون لتاريخ �لبرت�ء �حلقيقي �أن ُيدفن ويطوى حتت نباتات �حلث و�لأثل �لتي 

مدت  رمبا  بل  و�لأنباط؛  و�لإغريق  �لرومان  مدن  مدن،  عدة  �إىل  �ملمتدة  �لأر�ض  تغطي 

باأ�سباح  �لعظيمة حافلة  �لعزلة  تكون  �أن  كلها غر�ئب  منطقة  لغريب يف  و�إنه  �لأدوميني. 

مرو�  �أو  بيوتهم،  �إىل  توؤدي  �لتي  �ل�سحيقة  �لدرجات  ونزلو�  �سعدو�  طاملا  �لذين  �أولئك 

بال�سو�رع يف �ل�سهل �لتي ما تز�ل �آثارها ظاهرة. و�إنهم لب�رش جد�ً �أولئك �لرجال و�لن�ساء 

�لذين ل نعرف عن تاريخهم �ل�سخ�سي �إل �لقليل، ولي�ض من �لع�سري �لت�سال بهم. وعلى 

�لرغم من غر�بة �لبرت�ء وروعة �لو�دي �ل�سحيق �لذي ينتهي فجاأة مب�سهد خزنة �لفرعون، 

وهو موقع يتملكك ب�سدة حتى لي�سق عليك �أن تغادره. 

وحني ترتك �لبرت�ء ين�سغل �لعقل بال�سحر�ء حيث �لظالل �ملتمددة و�أ�سعة �ل�سم�ض �ملائلة 

�لإبل  �لنهار. ومت�سي  يلوح لك يف  ما  �مل�سهد �سكاًل مهيبًا دونه  �إىل غروب ت�سفي على 

�أنه  ويبدو  قطيعه،  و�سط  يقف  و�لر�عي  �ملوكب،  �سفات  كل  ولها  خط  يف  طريقها  يف 

بحاجة فعاًل للبندقية �لتي يتنكبها، فيبدو �مل�سهد كله من حوله مقفر�ً جد�ً. ومنر باخلز�ن 

�لكبري و�لقلعة �لعربية يف �لقطر�ين، وكانت حُتر�ض من �لكرك، ولنا �أن نتخيل �أنها ما ز�لت 

حم�سنة �سد هجوم من �لعدو. وعليقات �ملكان�ض �لبي�ض تن�رش فروعها �خلفية على �متد�د 

�لدرب �لذي كان ذ�ت يوم �أحد �لطرق �لتي �سقت �أيام �لرومان وقبل ذلك طريقًا للقو�فل، 

و�مل�ساحات تبدو هنا �أكرث �ت�ساعًا، و�لتالل غريبة غام�سة، و�لأعر�ب �لبدو يبت�سمون فيما 
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�أنت تعرب �لدرب، فيظهرون �أ�سنانًا بي�ساء لمعة يف وجوه �سمر�ء، وكاأمنا ل مالمح لهم يف 

�سوء �لنهار �ملتال�سي، ولبا�سهم �لأبي�ض تتقل�ض حدته مع تقل�ض �سوء �لنهار �ملتدرج؛ بل 

�إن �خلط �حلديدي �حلجازي �لذي يبدو كاأنه �سورة �لقفر يف �لنهار يكت�سب �لآن �سيئًا من 

�لرومان�سية فيما �ل�سم�ض �لغاربة تك�سب خط �لأفق لونًا ذهبيًا.

هذه �لذكريات كلها تت�سل بغروب �ل�سم�ض، وهناك ذكريات �أخرى �سديدة �لإحلاح 

هو  ذلك  ولعل  �ملا�سي،  من  �أمر  �لعظمة  حيث  �أر�ض  يف  �لكثري  ي�سم  ما  وذلك  كتلك، 

�ل�سبب �لذي يبدو �أنه يجعل �ملرء يتاأثر به هنا �أكرث مما هو �حلال يف معظم �لأماكن.

من  تاريخ  لها  كان  و�إن  حزينة،  خو�طر  من  د�ئمًا  حرة  تبعث  �أخرى  ذكرى  ماأدبا 

ت�سم  رخاء،  ذ�ت  هادئة  وبلدة  خ�سب،  ب�سهل  توحي  �إنها  �أي�سًا؛  و�لغت�ساب  �لدماء 

خريطة �لف�سيف�ساء �ل�سهرية، ويف بيت ملحق ما هناك مم�سحة ودلو ماء يظهر�ن �أر�سية من 

ف �ملكان تظهر روؤو�ض �لطيور و�حليو�نات  �لف�سيف�ساء ميكنها �أن تكرم متحفًا، وحني ُينظَّ

و�لب�رش و�لأر�بي�سك كذلك �سيئًا ف�سيئًا وتكن�ض �لأنقا�ض. �أما بقايا �لبازيليكا وهي عديدة 

ومثرية لالهتمام فت�سم ماأدبا معقاًل م�سيحيًا، وقد كانت حقًا هذ� �ملعقل يف �ملا�سي قبل �أن 

يختفي هذ� �أي�سًا.

ياقوت  ي�سفه  �لغائر، كما  �لبحر  �مليت  �لبحر  تن�سى ذكريات  �لتي ل  �لذكريات  ومن 

ببالغته، فلم تكن تلك �لطفرة من �لطبيعة لتبدو �أكرث جماًل مما هي عليه حني ت�سع �ل�سم�ض، 

حميلة  معًا،  و�ل�سفافة  �لكثيفة  �خل�رش�ء  مياهه  على  �لنحا�ض  مثل  �ملغيب  عند  تنحدر  وهي 

�لكري�ستالت �لبي�ساء �لتي ت�ستلقي على �ل�سطح �مل�سو�ض �إىل لون �لذهب. ويعود �لبحر 

�مليت باملرء �إىل �لأيام �خلو�يل، حني غرينّ �ل�سطر�ب �لعظيم طبيعة �ملنخف�ض �لعميق �لذي 

كان على ما يقال نتيجة ��سطر�ب �أ�ساب ق�رشة �لأر�ض. ولبد �أنه كان م�سهد�ً ��ستثنائيًا! 

وللمرء �أن يتخيل ب�سورة باهتة �لنفجار �لرهيب للقار، و�لربكان �لذي �أخرج �لتالل على 

�لطرفني وخف�ض م�ستوى بحر �مللح، تاركًا قعر �لبحر �لقدمي من �حلقبة �لثالثة ليظل حيث 

هو منذ ذلك �ليوم. فهل �أرعد وزجمر �لربق حني كان ذلك �مل�سهد �لرهيب؟ وهل غمر 

�لغروب �ملياه �لتي تغلي من �سدة �حلر�رة بوهج لون �لنحا�ض كما حني ر�أيتها �آخر مرة يف 
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ختام يوم باهر من �أيام �لربيع؟

يكون �لغروب يف عمان يف �أبهى �سوره حني ينزل �سعاع �ل�سم�ض �لغاربة على �سفوف 

�ملقاعد �حلجرية يف مدرجات �مل�سارح، �أو حني ُت�ساهد من تل �لقلعة، ومنها يقع نظر �ملرء 

على م�ساهد و��سعة من �لبلد من حولها. ومرة �أخرى يتالعب �لغروب ب�رشوب ودرجات 

�لألو�ن �لأحمر و�لأ�سفر و�لأ�سمر �لنحا�سي من �أثو�ب �لعرب يف �ل�سوق، وتلمح �ملياه 

�ملرتقرقة يف �جلدول بينما ينف�ض �أحد �لفر�سان �ملاء عن حو�فر جو�ده.

وي�ستعر�ض �لفكر �أمامه �سل�سلة كاملة من �لنا�ض حني ترت�ءى للخيال �سورة عمون ثم  

فيالدلفيا، تفر�سان نف�سيهما؛ فهذه قبيلة �لعمونيني �لقدمية ذ�ت �لباأ�ض �لتي تلت �لعمالقة 

ورمبا كانت قد تغلبت عليهم، ور�حت تر�سد �لأحو�ل من �لقلعة �لعالية وتعامل �سفر�ء 

هوؤلء  تهاجمهم،  حني  �لنهاية  حتى  قو�ته  تقاتل  تنفك  ول  و�حتقار،  با�ستخفاف  د�ود 

�لذي و�سعه د�ود لحقًا،  �لعمونيني  تاج ملك  ذ�ته و�أوريا �حلثي، و�جلوهرة من  ود�ود 

و�بنة  �نتيبا�ض،  وهريود  بالكبري  �مللقب  هريود  وجاء  �ل�سورة.  تزحم  بنف�سه،  ر�أ�سه  على 

�حلارث �ساحب �لبرت�ء، ليوؤدو� �أدو�رهم يف �ملاأ�ساة، ومن بعيد يلوح �سبح يوحنا �ملعمد�ن 

يف �سجن خماير�ض )مقاور(.

ولكن فيالدلفيا لي�ست لها �أهمية �سخ�سية لدينا؛ غري �أنها تر�سم خيال �مللك بطليمو�ض 

فيالدلفو�ض ملك م�رش، وبالطه �لذي تغمره �لثقافة �أو �ملعارك �ملت�سلة �لتي يخو�سها �مللك 

�ملقدوين �لآخر، �أي �أنطيوخ�ض �لثالث �لذي ��ستوىل على �لقلعة باأن قطع عنها �ملياه. �أما 

�لقليل، و�أقل من ذلك عن  �إل  �لديكابولي�ض فال نعلم عنه  �لطغاة حكم مدن  ��ستالم  عن 

نزول �مل�سلمني فيها. ولكن �جلغر�يف �لعربي �لباهر �ملقد�سي يفيدنا بالقليل عنها يف كتابه 

�ملمتع �لذي يثري يف �ملرء �سعور�ً بالأ�سى؛ لأنه مل يكن للعرب وح�سارتهم �أثر يف ق�سة �ملدن 

�ملندثرة، با�ستثناء وحيد هو �لأنباط �لذين كان وجودهم �سابقًا لالإ�سالم. 

هناك ما يجذب يف �لفكرة �لقائلة باأن �ل�سعب كله من �لبدو، ول �سيما حني يكون �ملرء 

قد عكف على تاأمل كل �لرثو�ت �ملرت�كمة و�ملمتلكات �لتي �ساعت يف �حلروب؛ فاأي 

ب�ساطة كان �لعي�ض يف بيوت �ل�سعر، حني تن�سب �خليمة مرة بعد مرة بهذ� �لقدر �لقليل 
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من �لتعب! وما �أقل ما تطلب حني يكون �لعي�ض على هذ� �لقدر من �لب�ساطة. ح�سبك من 

�أوعية  من  للفر��ض، وعدد  �أغطية  وب�سعة  لنب،  دم�سقي، ووعاء  قهوة  �إبريق  عندئذ  �حلياة 

�لطبخ، ومغزل لن�سج �سعر �ملاعز و�آلة ب�سيطة حلياكته عند �لغزل - ثم نعم �لنارجيلة. ويف 

�خلارج هناك بع�ض قطعان �ملاعز، و�لغنم �أو �جلمال، ورمبا ح�سان �أو ح�سانان. وبذلك 

تكتمل عدة �لبيت، وبعد فاإنك �إذ� ر�أيت خيامًا على �لدرب بد� لك �أن مع �خليام �لكثري من 

�لعتاد، �أو قد ل تكون �حلياة ب�سيطة يف �ل�سحر�ء على نحو ما تبدو للناظر. 

�إن �آخر موقع نلقي عليه �سوء �لغروب عند مغيب �ل�سم�ض هو مدينة �لألف عمود �لتي 

غادرناها لتونا؛ فالغروب يف جر�ض م�ساألة تزيينية معقدة، فاحلجارة �ل�سماء تبدو �سخمة 

�أر�ض  �ملتاألق كاأ�سعة �لذهب وتبدي ظالًل م�سخمة، وحتل �سكينة عظيمة على  �لنور  يف 

�لأطالل، وتر�سم �أطر �ل�ساحة �لبي�سوية �لأعمدة ذ�ت �لتيجان �لأيونية، �لتي تاأخذ �سكل 

�لكورنثية يف  �لتيجان  بني  �أع�سا�سها  تقيم  �لتي  �ل�سغرية  �لع�سافري  وتغريد  �سحرية،  د�ئرة 

�لأعمدة يف �أروقة معبد �أرمتي�ض حيث �لتماثيل. 

�أكرث من �هتمام  �إمنا هي ذكريات جمال �ملوقع  وما يطيل �ملقام يف �لذ�كرة يف جر�ض 

�لإن�سان، ومع ذلك تطالعنا �أ�سماء عديدة يف مدن �لديكابولي�ض، وهي �أ�سماء تفيد بوجود 

ح�سارة يونانية من �حلقبتني �لوثنية �ملتاأخرة وبو�كري �مل�سيحية، حني كانت بيزنطة مركز 

�حل�سارة، وكان للذكاء و�لبهجة و�حلبور يف جمتمع ر�ق حقبها �لق�سرية �لتي ت�سود فيها، 

�أزمنة �لذكاء و�ملعارف و�لعلوم مل تغب  �أزمنة �ل�سوء، ولكن  �أن تختفي؛ كليًا يف جلة  قبل 

ول �ختفت كليًا؛ لأنها ��ستمرت حتيا يف كتب �أ�سحابها حني �أنقذت من �لدمار �ل�سامل 

�لذي �أ�ساب كل �سيء، ومع ذلك فقد كان لها حلظتها، ورمبا كان �ل�ساعر مالك بن حرمي 

]�لهمذ�ين[ حمقًا حني �أن�سد بني �لأ�سى و�ل�سخرية:
جتارب ذ�ت  و�لأيـام  تعلم�أنبئت  ل�ست  ما  �لأيام  لك  وتبدي 

ربـه ينفع  �ملال  ثـر�ء  مذممباأن  وهو  �حلمد  عليه  ويثني 

مف�سـد للمرء  �ملال  قليل  �ملحـرمو�إن  �لقطيع  حز  كما  يحز 

يطيعها ل  �ملجد  درجات  يتكلميرى  ل  �لقـوم  و�سـط  ويقعد 
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حقًا �إنه مل يكن ماألوفًا يف �ل�سوري - �ليوناين �أن يجل�ض �ساكنًا، �سو�ء كان بو�سعه �أن 

�لأيام.  تلك  يف  �لرثو�ت  �سلطان  تبني  جاهلية  وهي  فالق�سيدة  ل؛  �أم  �ملجد  �سلم  يرتقي 

فاحلق �أن »غياب �ملنا�سبة« كان ي�سيع يف كل �لع�سور رجاًل رمبا نالو� �ملجد لو �أ�سعفتهم 

�لفر�سة. 

�إن لوقيان �ل�ساخر ومينيبو�ض �لذي ما ز�ل يعي�ض عرب كتبه �ل�سائعة وميلياجر �ساحب 

�لأقو�ل �حلكيمة وبقية �لكتاب و�ملعلمني �لأفذ�ذ �لذين كانو� �أبناء �ملدن �لإغريقية يك�سبون 

لأباطرة،  �أ�سدقاء  بع�سهم  كان  وقد  جو�لني،  تقريبًا  جميعهم  هوؤلء  وكان  جمد�ً.  بلدهم 

وغد� �أحدهم معلمًا لتبرييو�ض، بينما كان �سي�رشون ميلك �أحدهم معاونًا له. وكم هناك من 

ذكريات ممتعة ي�ستعيدها �ملرء و�ل�سم�ض حتط على �أطالل جر��سا وقد خلفتها من بعيد. 

و�ل�سورة �لأخرية يف هذ� �لكتاب م�سهد �سديد �لوقع يف �لنف�ض، م�سهد �لبحر �مليت 

من جبل �لزيتون �لذي يبدو وهو ي�ستحم يف �أ�سعة �ل�سم�ض �لغاربة نقطة ح�سنة لننظر منها، 

ونلقي �آخر نظرة �إىل �ملنطقة �لتي غادرناها لتونا. 

�إىل �لبحر �مليت من �لقد�ض، ومن  �أن يقع على �أجمل �مل�ساهد وهو ينظر  ميكن للمرء 

هذه �لبقعة خا�سة. و�لبحرية ذ�ت �ملياه �خل�رش�ء �ملائلة �إىل �لزرقة ت�ساهد هنا بف�سل �أ�سعة 

�ل�سل�سلة  تلك  �ملعتمة،  موؤ�ب  جبال  زرقة  يعم  �لذي  �للون  �لوردي  و�ل�سباب  �ل�سم�ض، 

�أن  �لتي ميكن  �مل�ساهد  �أروع  �أحد  لل�سماء، وذلك  تر�سم خطًا ر�ئعًا  �لتي  �ملت�سلة  �لطويلة 

ير�ها �ملرء من �أي جزء من �ملدينة �ملقد�سة يتجه �رشقًا. 

�ملدن  بني  جلولت  �لعر�ض  هذ�  ندع  �أن  بنا  يجمل  للغروب  �ل�سورة  هذه  وبعر�سنا 

�ملن�سية يف بالد �لعرب.  
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